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1º Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2022-SEMED 

 
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2022-SEMED, Processo nº 035/2022–
SEMAD, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

Cláusula Primeira – Das Partes 

O MUNICÍPIO DE BREJO DE AREIA, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 01.612.318/0001-96, com sede na Rua da Assembleia de Deus, 06 Centro BREJO DE AREIA MA, doravante 
denominada simplesmente Contratante, representada(o) pelo(a) seu(sua) Secretário Municipal de Educação (Ordenador (a) de 
Despesa), a Srª. Maria Elza da Costa Matias, brasileira, casada, portadora do CPF/MF nº  834.373.203-00, residente e domiciliado na 
cidade de BREJO DE AREIA/MA, e a empresa INOVE EDUCACIONAL EIRELI, inscrita no CNJP/MF sob o nº 35.187.278/0001-02, com 
sede na Rua Vereador Edmundo Genoíno Oliveira nº 2860 Sala A Bairro: São Cristovão  Teresina PI, representada neste ato pelo senhor 
(a) Edson Pinheiro Costa Júnior, RG: 36190096X SSP SP e CPF n.º 417.338.273-15, residente e domiciliado na cidade de São Luís – 
MA, doravante denominada simplesmente Contratada, celebram o presente contrato de fornecimento de livros didáticos para da 
Secretaria Municipal de Educação de Brejo de Areia/MA, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 
20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

Cláusula Segunda – Do Objeto 

O presente Termo Aditivo tem por objeto: Aditivar em Quant nos quantitativos dos contrato acima citado, com 
valor de R$ 102.960,00 (cento e dois mil, novecentos e sessenta reais) do valor do contrato epigrafado, objetivando a continuidade 
da prestação de serviços, com fulcro no disposto no Art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
LIVROS DIDÁTICOS 

                                  SEC. DE EDUCAÇÃO  
25% (vinte e cinco porcento) 

 
 

LINGUA PORTUGUESA 1º ao 9º Ano 
 
 
 

  
 

Item Especificação 
Und Qtd Marca/Fabricante 

Val. Unit 

R$ 
Val.Total R$ 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 

consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 

destinado aos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I, 

composto no mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 

(cento e vinte) páginas impressas em papel Offset com 

aproximadamente 90g/m², com acabamento em espiral 

empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, 

organizados no mínimo em 10 (dez) lições, compostas pelos 

seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-língua, 

parlenda, texto jornalístico, legenda, convite, receita culinária, 

regras de jogo, lenda e fábulas. Cada lição deverá ser planejada 

para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 

minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo 

tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo 

diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados 

do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido no próprio 

livro, sem folhas a parte, um desafio de leitura e um simulado, 

para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 

esta, uma etapa indispensável no processo crescente de 

aquisição de conhecimento. A sequência de conteúdos deve 

estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 1º ano, 

considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

UND 
50 

Editora Moderna R$ 125,00 R$ 6.250,00 

2 

COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: 

Livro consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá 

ser destinado aos professores do 1º ano do Ensino Fundamental 

I, composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) páginas 

impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², com 

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 

formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 

(dez) lições. Deverá ser destinado aos professores do 2º ano do 

Ensino Fundamental I, devendo trazer orientações pedagógicas 

detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada 

simulado, para ajudar os alunos no momento da correção das 

questões propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos nas 

lições anteriores e que são explorados nas questões propostas 

no simulado e indicação das habilidades e competências 

avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 

sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada 

página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro 

do aluno gabaritado, relação das habilidades e capacidades 

essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 

comentários, sugestões e orientações específicas para o 

desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 

preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 

desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de atividades 

caso sejam observadas dificuldades. Deverão acompanhar o 

Guia do Professor, 04 (quatro) fichas para registro de Desafios 

de Leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes, 

Und 5 Editora Moderna R$ 158,00 R$ 790,00 
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impressas em Offset com aproximadamente 75g/m² em 

formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser 

realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, 

realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 

(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação 

do projeto e material didático. Como parte integrante da oferta, 

deve -se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 

aplicada no início do ano letivo com o objetivo Página 3 de 29 

de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 

respeito ao trabalho com competências de habilidades do Saeb, 

a partir da observação do desempenho dos estudantes, da 

turma e da rede de ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 

consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 

destinado aos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I, 

composto no mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 

(cento e vinte) páginas impressas em papel Offset com 

aproximadamente 90g/m², com acabamento em espiral 

empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, 

organizados no mínimo em 10 (dez) lições, compostas pelos 

seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-língua, 

parlenda, texto jornalístico, legenda, convite, receita culinária, 

regras de jogo, lenda e fábulas. Cada lição deverá ser planejada 

para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 

minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo 

tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo 

diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados 

do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido no próprio 

livro, sem folhas a parte, um desafio de leitura e um simulado, 

para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 

esta, uma etapa indispensável no processo crescente de 

aquisição de conhecimento. A sequência de conteúdos deve 

estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 2º ano, 

considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 50 Editora Moderna R$ 125,00 R$ 6.250,00 

4 

COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: 

Livro consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá 

ser destinado aos professores do 2º ano do Ensino Fundamental 

I, composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) páginas 

impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², com 

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 

formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 

(dez) lições. Deverá ser destinado aos professores do 2º ano do 

Ensino Fundamental I, devendo trazer orientações pedagógicas 

detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada 

simulado, para ajudar os alunos no momento da correção das 

questões propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos nas 

lições anteriores e que são explorados nas questões propostas 

Und 5 Editora Moderna R$ 158,00 R$ 790,00 
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no simulado e indicação das habilidades e competências 

avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 

sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada 

página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro 

do aluno gabaritado, relação das habilidades e capacidades 

essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 

comentários, sugestões e orientações específicas para o 

desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 

preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 

desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de atividades 

caso sejam observadas dificuldades. Deverão acompanhar o 

Guia do Professor, 04 (quatro) fichas para registro de Desafios 

de Leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes, 

impressas em Offset com aproximadamente 75g/m² em 

formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser 

realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, 

realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 

(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação 

do projeto e material didático. Como parte integrante da oferta, 

deve -se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 

aplicada no início do ano letivo com o objetivo Página 3 de 29 

de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 

respeito ao trabalho com competências de habilidades do Saeb, 

a partir da observação do desempenho dos estudantes, da 

turma e da rede de ensino. 

5 

COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 

consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 

destinado aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I, 

composto no mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 

(cento e vinte) páginas impressas em papel Offset com 

aproximadamente 90g/m², com acabamento em espiral 

empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, 

organizados no mínimo em 10 (dez) lições, compostas pelos 

seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-língua, 

parlenda, texto jornalístico, legenda, convite, receita culinária, 

regras de jogo, lenda e fábulas. Cada lição deverá ser planejada 

para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 

minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo 

tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo 

diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados 

do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido no próprio 

livro, sem folhas a parte, um desafio de leitura e um simulado, 

para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 

esta, uma etapa indispensável no processo crescente de 

aquisição de conhecimento. A sequência de conteúdos deve 

estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 3º ano, 

considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 50 Editora Moderna R$ 125,00 R$ 6.250,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: 

Livro consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá 

ser destinado aos professores do 3º ano do Ensino Fundamental 

I, composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) páginas 

impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², com 

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 

formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 

(dez) lições. Deverá ser destinado aos professores do 3º ano do 

Ensino Fundamental I, devendo trazer orientações pedagógicas 

detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada 

simulado, para ajudar os alunos no momento da correção das 

questões propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos nas 

lições anteriores e que são explorados nas questões propostas 

no simulado e indicação das habilidades e competências 

avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 

sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada 

página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro 

do aluno gabaritado, relação das habilidades e capacidades 

essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 

comentários, sugestões e orientações específicas para o 

desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 

preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 

desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de atividades 

caso sejam observadas dificuldades. Deverão acompanhar o 

Guia do Professor, 04 (quatro) fichas para registro de Desafios 

de Leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes, 

impressas em Offset com aproximadamente 75g/m² em 

formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser 

realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, 

realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 

(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação 

do projeto e material didático. Como parte integrante da oferta, 

deve -se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 

aplicada no início do ano letivo com o objetivo Página 3 de 29 

de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 

respeito ao trabalho com competências de habilidades do Saeb, 

a partir da observação do desempenho dos estudantes, da 

turma e da rede de ensino. 

Und 5 Editora Moderna R$ 158,00 R$ 790,00 

7 

COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 

consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 

destinado aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I, 

composto no mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 

(cento e vinte) páginas impressas em papel Offset com 

aproximadamente 90g/m², com acabamento em espiral 

empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, 

organizados no mínimo em 10 (dez) lições, compostas pelos 

seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-língua, 

parlenda, texto jornalístico, legenda, convite, receita culinária, 

regras de jogo, lenda e fábulas. Cada lição deverá ser planejada 

Und 50 Editora Moderna R$ 125,00 R$ 6.250,00 
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para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 

minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo 

tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo 

diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados 

do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido no próprio 

livro, sem folhas a parte, um desafio de leitura e um simulado, 

para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 

esta, uma etapa indispensável no processo crescente de 

aquisição de conhecimento. A sequência de conteúdos deve 

estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 4º ano, 

considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

8 

COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: 

Livro consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá 

ser destinado aos professores do 4º ano do Ensino Fundamental 

I, composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) páginas 

impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², com 

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 

formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 

(dez) lições. Deverá ser destinado aos professores do 2º ano do 

Ensino Fundamental I, devendo trazer orientações pedagógicas 

detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada 

simulado, para ajudar os alunos no momento da correção das 

questões propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos nas 

lições anteriores e que são explorados nas questões propostas 

no simulado e indicação das habilidades e competências 

avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 

sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada 

página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro 

do aluno gabaritado, relação das habilidades e capacidades 

essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 

comentários, sugestões e orientações específicas para o 

desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 

preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 

desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de atividades 

caso sejam observadas dificuldades. Deverão acompanhar o 

Guia do Professor, 04 (quatro) fichas para registro de Desafios 

de Leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes, 

impressas em Offset com aproximadamente 75g/m² em 

formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser 

realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, 

realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 

(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação 

do projeto e material didático. Como parte integrante da oferta, 

deve -se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 

aplicada no início do ano letivo com o objetivo Página 3 de 29 

de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 

respeito ao trabalho com competências de habilidades do Saeb, 

a partir da observação do desempenho dos estudantes, da 

Und 5 Editora Moderna R$ 158,00 R$ 790,00 
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turma e da rede de ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 

consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 

destinado aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I, 

composto no mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 

(cento e vinte) páginas impressas em papel Offset com 

aproximadamente 90g/m², com acabamento em espiral 

empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, 

organizados no mínimo em 10 (dez) lições, compostas pelos 

seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-língua, 

parlenda, texto jornalístico, legenda, convite, receita culinária, 

regras de jogo, lenda e fábulas. Cada lição deverá ser planejada 

para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 

minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo 

tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo 

diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados 

do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido no próprio 

livro, sem folhas a parte, um desafio de leitura e um simulado, 

para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 

esta, uma etapa indispensável no processo crescente de 

aquisição de conhecimento. A sequência de conteúdos deve 

estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 5º ano, 

considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 50 Editora Moderna R$ 125,00 R$ 6.250,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: 

Livro consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá 

ser destinado aos professores do 5º ano do Ensino Fundamental 

I, composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) páginas 

impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², com 

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 

formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 

(dez) lições. Deverá ser destinado aos professores do 5º ano do 

Ensino Fundamental I, devendo trazer orientações pedagógicas 

detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada 

simulado, para ajudar os alunos no momento da correção das 

questões propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos nas 

lições anteriores e que são explorados nas questões propostas 

no simulado e indicação das habilidades e competências 

avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 

sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada 

página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro 

do aluno gabaritado, relação das habilidades e capacidades 

essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 

comentários, sugestões e orientações específicas para o 

desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 

preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 

desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de atividades 

caso sejam observadas dificuldades. Deverão acompanhar o 

Guia do Professor, 04 (quatro) fichas para registro de Desafios 

de Leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes, 

impressas em Offset com aproximadamente 75g/m² em 

formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser 

realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, 

realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 

(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação 

do projeto e material didático. Como parte integrante da oferta, 

deve -se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 

aplicada no início do ano letivo com o objetivo Página 3 de 29 

de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 

respeito ao trabalho com competências de habilidades do Saeb, 

a partir da observação do desempenho dos estudantes, da 

turma e da rede de ensino. 

Und 5 Editora Moderna R$ 158,00 R$ 790,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL: CADERNO LÍNGUA 

PORTUGUESA PARA 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 

ALUNO:Livro consumível para disciplina de Língua Portuguesa, 

deverá ser destinado aos alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental II, composto por no mínimo 100 (cento) e no 

máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas em papel 

Offset com aproximadamente 90g/m², com acabamento em 

espiral empastado com capa plástica, no formato aproximado 

de 20,5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 

(vinte) lições cada um, compostas com os seguintes conteúdos: 

relato de memória, poema e haicai, conto de mistério, letra de 

canção, leitura de imagem, entrevista, carta de leitor, texto de 

divulgação científica, sinopse de filme, campanha institucional, 

verbete de enciclopédia, relato de experiência científica, charge, 

soneto, reportagem, biografia, autobiografia, regulamento, 

artigo de opinião. Cada lição deverá ser planejada para uma aula 

de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 

trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus 

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 

Em aproximadamente a cada 05 conteúdos trabalhados do livro, 

o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 

parte, um simulado, para que se possa avaliar o processo que é 

uma etapa indispensável no processo ensinoaprendizagem. No 

livro de Língua Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) 

folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a 

parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 

simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 

trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de prova de 

gabarito. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 

acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o 6º ano, considerando uma ordem 

crescente de dificuldade. 

Und 50 Editora Moderna R$ 147,00 R$ 7.350,00 

12 

COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 

Livro consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá 

ser destinado aos professores do 6º ano do Ensino Fundamental 

II, composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas 

impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², com 

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 

formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 

aos professores dos 6º anos do Ensino Fundamental II,  devendo 

trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo 

trabalhado e também para cada simulado, contendo a descrição 

da habilidade desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 

inclusive com as justificativas para as opções incorretas, 

explicação sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada página 

deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do 

aluno gabaritado, informações sobre o gênero textual estudado, 

gênero textual estudado na lição, descrição da habilidade 

desenvolvida em cada atividade, definição e características do 

gênero textual estudado, orientações e sugestões para Página 

Und 5 Editora Moderna R$ 158,00 R$ 790,00 
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18 de 29 trabalhar com as atividades, questões para explorar o 

gênero textual estudado e orientações sobre como encaminhar 

atividades mais complexas. Deverão acompanhar o Guia e 

Recursos Didáticos de Língua Portuguesa, 04 (quatro) fichas 

para registro, impressas em Offset com aproximadamente 

75g/m² em formato  aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com o 

objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de 

cada aluno e também de toda turma após cada simulado contido 

no livro do aluno. Deverão ser realizadas 05 (cinco) 

capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga 

horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 

apresentação e implantação do projeto e material didático, por 

segmento de ensino e componente curricular, princípios 

educativos e  pedagógicos. Como parte integrante da oferta, 

deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 

aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar 

um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho 

com competências de habilidades do Saeb, a partir da 

observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede 

de ensino. 

13 

COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO: Livro 

consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 

destinado aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II, 

composto por no mínimo 100 (cento) e no máximo 160 (cento e 

sessenta) páginas impressas em papel Offset com 

aproximadamente 90g/m², com acabamento em espiral 

empastado com capa plástica, no formato aproximado de 

20,5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 (vinte) 

lições cada um, compostas com os seguintes conteúdos: relato 

de memória, poema e haicai, conto de mistério, letra de canção, 

leitura de imagem, entrevista, carta de leitor, texto de 

divulgação científica, sinopse de filme, campanha institucional, 

verbete de enciclopédia, relato de experiência científica, charge, 

soneto, reportagem, biografia, autobiografia, regulamento, 

artigo de opinião. Cada lição deverá ser planejada para uma aula 

de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 

trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus 

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 

Em aproximadamente a cada 05 conteúdos trabalhados do livro, 

o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 

parte, um simulado, para que se possa avaliar o processo que é 

uma etapa indispensável no processo ensinoaprendizagem. No 

livro de Língua Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) 

folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a 

parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 

simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 

trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de prova de 

gabarito. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 

acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o 7º ano, considerando uma ordem 

Und 50 Editora Moderna R$ 147,00 R$ 7.350,00 
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crescente de dificuldade. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 

Livro consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá 

ser destinado aos professores do 7º ano do Ensino Fundamental 

II, composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas 

impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², com 

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 

formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 

aos professores dos 6º anos do Ensino Fundamental II,  devendo 

trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo 

trabalhado e também para cada simulado, contendo a descrição 

da habilidade desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 

inclusive com as justificativas para as opções incorretas, 

explicação sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada página 

deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do 

aluno gabaritado, informações sobre o gênero textual estudado, 

gênero textual estudado na lição, descrição da habilidade 

desenvolvida em cada atividade, definição e características do 

gênero textual estudado, orientações e sugestões para Página 

18 de 29 trabalhar com as atividades, questões para explorar o 

gênero textual estudado e orientações sobre como encaminhar 

atividades mais complexas. Deverão acompanhar o Guia e 

Recursos Didáticos de Língua Portuguesa, 04 (quatro) fichas 

para registro, impressas em Offset com aproximadamente 

75g/m² em formato  aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com o 

objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de 

cada aluno e também de toda turma após cada simulado contido 

no livro do aluno. Deverão ser realizadas 05 (cinco) 

capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga 

horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 

apresentação e implantação do projeto e material didático, por 

segmento de ensino e componente curricular, princípios 

educativos e  pedagógicos. Como parte integrante da oferta, 

Und 5 Editora Moderna R$ 158,00 R$ 790,00 
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deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 

aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar 

um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho 

com competências de habilidades do Saeb, a partir da 

observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede 

de ensino. 

15 

COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO: Livro 

consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 

destinado aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II, 

composto por no mínimo 100 (cento) e no máximo 160 (cento e 

sessenta) páginas impressas em papel Offset com 

aproximadamente 90g/m², com acabamento em espiral 

empastado com capa plástica, no formato aproximado de 

20,5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 (vinte) 

lições cada um, compostas com os seguintes conteúdos: relato 

de memória, poema e haicai, conto de mistério, letra de canção, 

leitura de imagem, entrevista, carta de leitor, texto de 

divulgação científica, sinopse de filme, campanha institucional, 

verbete de enciclopédia, relato de experiência científica, charge, 

soneto, reportagem, biografia, autobiografia, regulamento, 

artigo de opinião. Cada lição deverá ser planejada para uma aula 

de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 

trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus 

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 

Em aproximadamente a cada 05 conteúdos trabalhados do livro, 

o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 

parte, um simulado, para que se possa avaliar o processo que é 

uma etapa indispensável no processo ensinoaprendizagem. No 

livro de Língua Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) 

folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a 

parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 

simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 

trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de prova de 

gabarito. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 

acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o 8º ano, considerando uma ordem 

crescente de dificuldade. 

Und 50 Editora Moderna R$ 147,00 R$ 7.350,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 

Livro consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá 

ser destinado aos professores do 8º ano do Ensino Fundamental 

II, composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas 

impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², com 

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 

formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 

aos professores dos 6º anos do Ensino Fundamental II,  devendo 

trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo 

trabalhado e também para cada simulado, contendo a descrição 

da habilidade desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 

inclusive com as justificativas para as opções incorretas, 

explicação sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada página 

deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do 

aluno gabaritado, informações sobre o gênero textual estudado, 

gênero textual estudado na lição, descrição da habilidade 

desenvolvida em cada atividade, definição e características do 

gênero textual estudado, orientações e sugestões para Página 

18 de 29 trabalhar com as atividades, questões para explorar o 

gênero textual estudado e orientações sobre como encaminhar 

atividades mais complexas. Deverão acompanhar o Guia e 

Recursos Didáticos de Língua Portuguesa, 04 (quatro) fichas 

para registro, impressas em Offset com aproximadamente 

75g/m² em formato  aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com o 

objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de 

cada aluno e também de toda turma após cada simulado contido 

no livro do aluno. Deverão ser realizadas 05 (cinco) 

capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga 

horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 

apresentação e implantação do projeto e material didático, por 

segmento de ensino e componente curricular, princípios 

educativos e  pedagógicos. Como parte integrante da oferta, 

deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 

aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar 

um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho 

com competências de habilidades do Saeb, a partir da 

observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede 

de ensino. 

Und 5 Editora Moderna R$ 158,00 R$ 790,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro 

consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 

destinado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, 

composto por no mínimo 100 (cento) e no máximo 160 (cento e 

sessenta) páginas impressas em papel Offset com 

aproximadamente 90g/m², com acabamento em espiral 

empastado com capa plástica, no formato aproximado de 

20,5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 (vinte) 

lições cada um, compostas com os seguintes conteúdos: relato 

de memória, poema e haicai, conto de mistério, letra de canção, 

leitura de imagem, entrevista, carta de leitor, texto de 

Und 50 Editora Moderna R$ 147,00 R$ 7.350,00 
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divulgação científica, sinopse de filme, campanha institucional, 

verbete de enciclopédia, relato de experiência científica, charge, 

soneto, reportagem, biografia, autobiografia, regulamento, 

artigo de opinião. Cada lição deverá ser planejada para uma aula 

de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 

trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus 

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 

Em aproximadamente a cada 05 conteúdos trabalhados do livro, 

o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 

parte, um simulado, para que se possa avaliar o processo que é 

uma etapa indispensável no processo ensino aprendizagem. No 

livro de Língua Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) 

folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a 

parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 

simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 

trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de prova de 

gabarito. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 

acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o 9º ano, considerando uma ordem 

crescente de dificuldade. 

 18 

COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 

Livro consumível para disciplina de Língua Portuguesa, deverá 

ser destinado aos professores do 9º ano do Ensino Fundamental 

II, composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas 

impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², com 

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 

formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 

aos professores dos 9º anos do Ensino Fundamental II,  devendo 

trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo 

trabalhado e também para cada simulado, contendo a descrição 

da habilidade desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 

inclusive com as justificativas para as opções incorretas, 

explicação sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada página 

deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do 

aluno gabaritado, informações sobre o gênero textual estudado, 

gênero textual estudado na lição, descrição da habilidade 

desenvolvida em cada atividade, definição e características do 

gênero textual estudado, orientações e sugestões para Página 

18 de 29 trabalhar com as atividades, questões para explorar o 

gênero textual estudado e orientações sobre como encaminhar 

atividades mais complexas. Deverão acompanhar o Guia e 

Recursos Didáticos de Língua Portuguesa, 04 (quatro) fichas 

para registro, impressas em Offset com aproximadamente 

75g/m² em formato  aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com o 

objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de 

cada aluno e também de toda turma após cada simulado contido 

no livro do aluno. Deverão ser realizadas 05 (cinco) 

capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga 

horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 

apresentação e implantação do projeto e material didático, por 

Und 5 Editora Moderna R$ 158,00 R$ 790,00 
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segmento de ensino e componente curricular, princípios 

educativos e  pedagógicos. Como parte integrante da oferta, 

deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 

aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar 

um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho 

com competências de habilidades do Saeb, a partir da 

observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede 

de ensino. 

 

ITENS REFERENTE A PORTUGUÊS R$ R$ 67.760,00 (sessenta e sete mil, setecentos e sessenta reais) 

 

MATEMÁTICA DE 1º ao 5º ANO 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO DE MATEMÁTICA 

PARA 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I – ALUNO:Livro 

consumível para disciplina de Matemática, deverá ser destinado 

aos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I, composto no 

mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) 

páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 

90g/m², com acabamento em espiral empastado com capa 

plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em no 

mínimo 10 (dez) lições, que se valham do desenvolvimento de 

habilidades matemáticas por meio de jogos, priorizando os jogos 

de regras, em que os alunos poderão assumir diferentes papéis e 

combinar novas regras com o grupo. Deve-se oferecer também 

tabuleiros ou peças prontas, disponíveis no desenvolvimento 

dos conteúdos ou como material destacável. Cada lição deverá 

ser planejada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta 

e cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, 

contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade 

envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos 

trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido 

no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, para que se 

possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 

etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 

conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada 

de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para o 1º ano, considerando uma 

ordem crescente de dificuldade. 

Und 
50 

Editora 

Moderna 
R$ 125,00 R$ 6.250,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO DE MATEMÁTICA 

PARA 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I – 

PROFESSOR:Livro consumível para disciplina de Matemática, 

deverá ser destinado aos professores do 1º ano do Ensino 

Fundamental I, composto por no mínimo 80 (oitenta) páginas 

impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², com 

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 

formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 

aos professores do 1º ano do Ensino Fundamental I, oferecendo 

orientações pedagógicas detalhadas nas laterais, para cada 

conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como para cada 

simulado, de modo a indicar procedimento adotados em 

avaliações externas e orientações de encaminhamento da 

correção dos simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos 

nas lições e que nas questões propostas no simulado e indicação 

das habilidades e competências avaliadas, com base nas 

Matrizes de Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação Nacional 

de Alfabetização (ANA). Cada página deverá conter a reprodução 

reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das 

habilidades e competências essenciais do aluno para 

aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões e 

orientações específicas para o desenvolvimento das questões, 

incluindo trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos 

conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de 

atividades caso sejam observadas dificuldades. Deverão ser 

realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, 

realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 

(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação 

do projeto e material didático. Como parte integrante da oferta, 

deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 

aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar 

um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho 

com competências de habilidades do Saeb, a partir da 

observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede 

de ensino. 

Und 5 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 790,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO DE MATEMÁTICA 

PARA 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I – ALUNO:Livro 

consumível para disciplina de Matemática, deverá ser destinado 

aos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I, composto no 

mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) 

páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 

90g/m², com acabamento em espiral empastado com capa 

plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em no 

mínimo 10 (dez) lições, que se valham do desenvolvimento de 

habilidades matemáticas por meio de jogos, priorizando os jogos 

de regras, em que os alunos poderão assumir diferentes papéis e 

combinar novas regras com o grupo. Deve-se oferecer também 

tabuleiros ou peças prontas, disponíveis no desenvolvimento 

dos conteúdos ou como material destacável. Cada lição deverá 

ser planejada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta 

e cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, 

contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade 

envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos 

trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido 

no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, para que se 

possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 

etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 

conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada 

de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para o 2º ano, considerando uma 

ordem crescente de dificuldade. 

Und 50 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 R$ 6.250,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO DE MATEMÁTICA 

PARA 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I – 

PROFESSOR:Livro consumível para disciplina de Matemática, 

deverá ser destinado aos professores do 2º ano do Ensino 

Fundamental I, composto por no mínimo 80 (oitenta) páginas 

impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², com 

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 

formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 

aos professores do 2º ano do Ensino Fundamental I, oferecendo 

orientações pedagógicas detalhadas nas laterais, para cada 

conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como para cada 

simulado, de modo a indicar procedimento adotados em 

avaliações externas e orientações de encaminhamento da 

correção dos simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos 

nas lições e que nas questões propostas no simulado e indicação 

das habilidades e competências avaliadas, com base nas 

Matrizes de Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação Nacional 

de Alfabetização (ANA). Cada página deverá conter a reprodução 

reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das 

habilidades e competências essenciais do aluno para 

aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões e 

orientações específicas para o desenvolvimento das questões, 

incluindo trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos 

conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de 

atividades caso sejam observadas dificuldades. Deverão ser 

Und 5 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 790,00 
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realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, 

realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 

(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação 

do projeto e material didático. Como parte integrante da oferta, 

deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 

aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar 

um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho 

com competências de habilidades do Saeb, a partir da 

observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede 

de ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO DE MATEMÁTICA 

PARA 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I – ALUNO:Livro 

consumível para disciplina de Matemática, deverá ser destinado 

aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I, composto no 

mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) 

páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 

90g/m², com acabamento em espiral empastado com capa 

plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em no 

mínimo 10 (dez) lições, que se valham do desenvolvimento de 

habilidades matemáticas por meio de jogos, priorizando os jogos 

de regras, em que os alunos poderão assumir diferentes papéis e 

combinar novas regras com o grupo. Deve-se oferecer também 

tabuleiros ou peças prontas, disponíveis no desenvolvimento 

dos conteúdos ou como material destacável. Cada lição deverá 

ser planejada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta 

e cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, 

contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade 

envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos 

trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido 

no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, para que se 

possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 

etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 

conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada 

de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para o 3º ano, considerando uma 

ordem crescente de dificuldade. 

Und 50 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 R$ 6.250,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO DE MATEMÁTICA 

PARA 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I – 

PROFESSOR:Livro consumível para disciplina de Matemática, 

deverá ser destinado aos professores do 3º ano do Ensino 

Fundamental I, composto por no mínimo 80 (oitenta) páginas 

impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², com 

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 

Und 5 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 790,00 
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formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 

aos professores do 2º ano do Ensino Fundamental I, oferecendo 

orientações pedagógicas detalhadas nas laterais, para cada 

conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como para cada 

simulado, de modo a indicar procedimento adotados em 

avaliações externas e orientações de encaminhamento da 

correção dos simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos 

nas lições e que nas questões propostas no simulado e indicação 

das habilidades e competências avaliadas, com base nas 

Matrizes de Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação Nacional 

de Alfabetização (ANA). Cada página deverá conter a reprodução 

reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das 

habilidades e competências essenciais do aluno para 

aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões e 

orientações específicas para o desenvolvimento das questões, 

incluindo trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos 

conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de 

atividades caso sejam observadas dificuldades. Deverão ser 

realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, 

realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 

(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação 

do projeto e material didático. Como parte integrante da oferta, 

deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 

aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar 

um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho 

com competências de habilidades do Saeb, a partir da 

observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede 

de ensino. 

25 

COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I – ALUNO:Livro 

consumível para disciplina de Matemática, deverá ser destinado 

aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I, composto no 

mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) 

páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 

90g/m², com acabamento em espiral empastado com capa 

plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em no 

mínimo 10 (dez) lições, que se valham do desenvolvimento de 

habilidades matemáticas por meio de jogos, priorizando os jogos 

de regras, em que os alunos poderão assumir diferentes papéis e 

combinar novas regras com o grupo. Deve-se oferecer também 

tabuleiros ou peças prontas, disponíveis no desenvolvimento 

dos conteúdos ou como material destacável. Cada lição deverá 

ser planejada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta 

e cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, 

contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade 

envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos 

trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido 

no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, para que se 

possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 

etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 

conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada 

Und 50 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 R$ 6.250,00 
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de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para o 4º ano, considerando uma 

ordem crescente de dificuldade. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO DE MATEMÁTICA 

PARA 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I – 

PROFESSOR:Livro consumível para disciplina de Matemática, 

deverá ser destinado aos professores do 4º ano do Ensino 

Fundamental I, composto por no mínimo 80 (oitenta) páginas 

impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², com 

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 

formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 

aos professores do 4º ano do Ensino Fundamental I, oferecendo 

orientações pedagógicas detalhadas nas laterais, para cada 

conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como para cada 

simulado, de modo a indicar procedimento adotados em 

avaliações externas e orientações de encaminhamento da 

correção dos simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos 

nas lições e que nas questões propostas no simulado e indicação 

das habilidades e competências avaliadas, com base nas 

Matrizes de Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação Nacional 

de Alfabetização (ANA). Cada página deverá conter a reprodução 

reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das 

habilidades e competências essenciais do aluno para 

aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões e 

orientações específicas para o desenvolvimento das questões, 

incluindo trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos 

conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de 

atividades caso sejam observadas dificuldades. Deverão ser 

realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, 

realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 

(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação 

do projeto e material didático. Como parte integrante da oferta, 

deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 

aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar 

um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho 

com competências de habilidades do Saeb, a partir da 

observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede 

de ensino. 

Und 5 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 790,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO DE MATEMÁTICA 

PARA 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I – ALUNO:Livro 

consumível para disciplina de Matemática, deverá ser destinado 

aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I, composto no 

mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) 

páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 

90g/m², com acabamento em espiral empastado com capa 

plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em no 

mínimo 10 (dez) lições, que se valham do desenvolvimento de 

habilidades matemáticas por meio de jogos, priorizando os jogos 

de regras, em que os alunos poderão assumir diferentes papéis e 

combinar novas regras com o grupo. Deve-se oferecer também 

tabuleiros ou peças prontas, disponíveis no desenvolvimento 

dos conteúdos ou como material destacável. Cada lição deverá 

ser planejada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta 

e cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, 

contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade 

envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos 

trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido 

no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, para que se 

possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 

etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 

conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada 

de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para o 5º ano, considerando uma 

ordem crescente de dificuldade. 

Und 50 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 R$ 6.250,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL:CADERNO DE MATEMÁTICA 

PARA 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I – 

PROFESSOR:Livro consumível para disciplina de Matemática, 

deverá ser destinado aos professores do 5º ano do Ensino 

Fundamental I, composto por no mínimo 80 (oitenta) páginas 

impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², com 

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 

formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 

aos professores do 5º ano do Ensino Fundamental I, oferecendo 

orientações pedagógicas detalhadas nas laterais, para cada 

conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como para cada 

simulado, de modo a indicar procedimento adotados em 

avaliações externas e orientações de encaminhamento da 

correção dos simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos 

nas lições e que nas questões propostas no simulado e indicação 

das habilidades e competências avaliadas, com base nas 

Matrizes de Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação Nacional 

de Alfabetização (ANA). Cada página deverá conter a reprodução 

reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das 

habilidades e competências essenciais do aluno para 

aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões e 

orientações específicas para o desenvolvimento das questões, 

incluindo trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos 

conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de 

atividades caso sejam observadas dificuldades. Deverão ser 

Und 5 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 790,00 
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realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, 

realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 

(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação 

do projeto e material didático. Como parte integrante da oferta, 

deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 

aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar 

um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho 

com competências de habilidades do Saeb, a partir da 

observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede 

de ensino. 

 

ITENS REFERENTE A MATEMÁTICA R$ R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) 
  

Valor Total dos Lotes: R$ 102.960,00 (cento e dois mil, novecentos e sessenta reais). 
 

Cláusula Terceira – Do Prazo de Vigência 

 

O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. 
 

 

Cláusula Quarta – Da ratificação 
 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. 
 
 

Cláusula Quinta – Da Publicação e do Registro 
 

A eficácia do Aditivo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa 
Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
 

 
BREJO DE AREIA - MA, 21 de novembro de 2022.  MARIA ELZA DA COSTA MATIAS Secretário (a) de Educação Contratante 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2022 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022. 

PARTES: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA e a Empresa CAMILO DE BRITO DE OLIVEIRA ME CNPJ: 

40.163.666/0001-85. OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento de peças de em arcondicionados, 

freezers, geladeiras, centrais de ar, etc no município. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2022. VALOR DO CONTRATO: R$ 

585.733,50 (quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). MODALIDADE: Tomada 

de Preço, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93. RECURSOS: 02 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO; 02 03 03 SEC. DE 

ADMINISTRAÇÃO; 04 Administração; 04 122 Administração Geral; 04 122 0020 2004 0000 MANUTENÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL; DE ADMINISTRAÇÃO; 3.3.90.30.00 Material De Consumo; 02 05 SEC. DE 

EDUCAÇÃO; 02 05 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 Educação; 12 122 Administração Geral; 12 122 0120 GESTÃO 

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO; 12 122 0120 2022 0000 MANUT. DA SEC. EDUCAÇÃO; 3.3.90.30.00 Material De Consumo; 02 08 

SEC. DE SAÚDE; 02 08 08 SEC. DE SAÚDE; 10 Saúde; 10 122 Administração Geral; 10 122 0090 GESTÃO DE POLÍTICA DE 

SAÚDE; 10 122 0090 2067 0000 Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional da Secretaria Municipal de 

Saúde; 3.3.90.30.00 Material De Consumo; 02 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 02 10 10 SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 Assistência Social; 08 122 Administração Geral; 08 122 0050 GESTÃO POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 122 0050 2059 0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. ASSITÊNCIA SOCIAL; 3.3.90.30.00 Material De 

Consumo; 02 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB; 02 07 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB; 

12 Educação; 12 361 Ensino Fundamental; 12 361 0126 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL;12 361 0126 

2043 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%;3.3.90.30.00 Material De Consumo; 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 02 

09 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 Saúde; 10 122 Administração Geral; 10 122 0090 GESTÃO DE POLÍTICA DE 

SAÚDE; 10 122 0090 2048 0000 Captação de Recursos e Gerenciamento de Projetos; 3.3.90.30.00 Material De Consumo; 

02 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 02 11 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 

Assistência Social; 08 244 Assistência Comunitária; 08 244 0005 GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 244 0005 

2068 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 3.3.90.30.00 Material De 

Consumo. FORO: Fica eleito o Foro de Vitorino Freire. 21/11/2022. JOABIO MATIAS MAIA FILHO – Secretário Municipal de 

Administração. 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2022 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022. 

PARTES: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA e a Empresa CAMILO DE BRITO DE OLIVEIRA ME CNPJ: 

40.163.666/0001-85. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva em arcondicionados, freezers, geladeiras, centrais de ar, etc no município. VIGÊNCIA: até 31 de 

dezembro de 2022. VALOR DO CONTRATO: R$ 220.620,18 (duzentos e vinte mil, seiscentos e vinte reais e dezoito 

centavos). MODALIDADE: Tomada de Preço, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93. RECURSOS: 02 03 SEC. DE 

ADMINISTRAÇÃO; 02 03 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO; 04 Administração; 04 122 Administração Geral; 04 122 0020 2004 

0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 3.3.90.39.00 Outros 

Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica; 02 05 SEC. DE EDUCAÇÃO; 02 05 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 Educação; 12 

122 Administração Geral; 12 122 0120 GESTÃO POLÍTICA DE EDUCAÇÃO; 12 122 0120 2022 0000 MANUT. DA SEC. 

EDUCAÇÃO; 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica; 02 08 SEC. DE SAÚDE; 02 08 08 SEC. DE SAÚDE; 

10 Saúde; 10 122 Administração Geral; 10 122 0090 GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE; 10 122 0090 2067 0000 

Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional da 

Secretaria Municipal de Saúde; 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica; 02 10 SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL; 02 10 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 Assistência Social; 08 122 Administração Geral; 
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08 122 0050 GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 122 0050 2059 0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. ASSITÊNCIA 

SOCIAL; 3.3.90.30.00 Material De Consumo; 02 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB; 02 07 07 FUNDO 

MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB; 12 Educação; 12 361 Ensino Fundamental; 12 361 0126 DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL; 12 361 0126 2043 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%;3.3.90.39.00 Outros Serviços De 

Terceiros - Pessoa Jurídica; 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 02 09 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;       10 Saúde; 

10 122 Administração Geral; 10 122 0090 GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE; 10 122 0090 2048 0000 Captação de 

Recursos e Gerenciamento de Projetos; 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. FORO: Fica eleito o 

Foro de Vitorino Freire. 21/11/2022. JOABIO MATIAS MAIA FILHO – Secretário Municipal de Administração 
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