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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
DATA DA REALIZAÇÃO: 26/01/2017 
ABERTURA: 09H30 
LOCAL: Rua Barão do Rio Branco, 344 – centro (Sala de Reuniões) 
 
PREÂMBULO  
 
O Município de Porecatu, Estado Paraná, TORNA PÚBLICO que se acha aberta licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando 
a contratação de empresa especializada para a implantação de sistema de ensino composto 
por material didático para alunos e professores da rede pública municipal, desde a 
educação infantil (5 anos) ao 3º ano do ensino fundamental, incluindo Portal Educacional, 
assessoria pedagógica, capacitação e formação para a comunidade escolar ao longo do 
ano letivo de 2017 e fornecimento de 180 agendas 2017 para os professores, que  será 
regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 020, de 
12 de fevereiro de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei Estadual 
nº 15.608/2007, Lei Complementar nº 123/06 Lei Complementar 147/2014 e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 
anexos, que dele fazem parte integrante.  
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser 
protocolizados no Protocolo Geral da Prefeitura até as 09H15 do dia 26/01/2017. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.  
 
A sessão de processamento do Pregão será conduzida pela pregoeira Salete Suzana 
Cavalcanti e Silva Refosco, sendo pregoeiro substituto Leonardo Henrique dos Santos, com 
o auxílio da equipe de apoio. 
 
I - DO OBJETO  
1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a 
implantação de sistema de ensino composto por material didático para alunos e professores 
da rede pública municipal, desde a educação infantil (5 anos) ao 3º ano do ensino 
fundamental, incluindo Portal Educacional, assessoria pedagógica, capacitação e formação 
para a comunidade escolar ao longo do ano letivo de 2017 e fornecimento de 180 agendas 
2017 para os professores, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital. 
Dotações Orçamentárias: 2.033.3390.30.00.00-1516 e 2.031.3390.30.00.00-1515 
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Valor Máximo do lote: R$ 174.297,32 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e 
sete reais e trinta e dois centavos).   

II - DA PARTICIPAÇÃO 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 
Edital.  
Não será aceito o envio de envelopes.  
O uso do celular ficará restrito à autorização da(o) Pregoeira(o). 
 
III - DO CREDENCIAMENTO 
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 
de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 
comprove os poderes do mandante para a outorga; 
c) Empresa enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 
certidão simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovar sua condição. 
2 -Tratando-se de pessoa física, cópia de RG, CPF e comprovante de residência                            
3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto, admitido em lei. 
4 – Declaração do licitante, assegurando o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
conforme modelo do Anexo II. 
5 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada,  
6 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  
 
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO 
1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 
em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres: 
Envelope nº 1 - Proposta  
Licitação nº 04/2017 
Pregão Presencial nº 04/2017 
Nome da Empresa 
CNPJ 
Data e hora da abertura 
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Envelope nº 2 - Habilitação  
Licitação nº 04/2017 
Pregão Presencial nº 04/2017 
Nome da Empresa 
CNPJ 
Data e hora da abertura 
 
2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  
3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  
 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
a)Nome ou Razão social, endereço, e-mail, CPF/CNPJ; 
b) número da licitação e do pregão; 
c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações 
contidas no Anexo I deste Edital;  
d) preço unitário e total em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.  
e) prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias;  
f) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital;  
g) Dados bancários;  
h) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.  
 
OBS: A proposta ajustada deverá ser enviada à Divisão de Licitação em até 24 horas 
após a realização do certame. 
 
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABIL ITAÇÃO” 
1 - Para Pessoa Jurídica: 
a) Cartão do CNPJ; 
b) Certidão de regularidade de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 
união; 
c) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Estadual; 
d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra 
prova equivalente, na forma da lei; 
e) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
g) Alvará de funcionamento expedido pelo município sede do proponente; 
h) Certidão negativa de falência e concordata, expedida no domicílio da pessoa jurídica; 
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i)  Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme 
Anexo III deste edital. 
j) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, conforme Anexo IV deste edital. 
 
h) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
administração pública. 
 
3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
3.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, pelo comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto à 
Administração Direta do Município de Porecatu no ramo de atividade compatível com o 
objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos 
relacionados nos subitens 1.1 e 1.2 deste item VI, que não tenham sido apresentados para o 
cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos 
na data de apresentação das propostas.  
3.1.1 - O registro cadastral não substitui os documentos relacionados no subitem 1.1, alínea 
"d" deste item VI, devendo ser apresentados por todos os licitantes.  
3.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas.  
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
1 - No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo 
II deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de 
habilitação.  
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento 
e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 
consideradas para apuração do valor da proposta.  
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes.  
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4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  
4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço total do LOTE.  
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 
ordem decrescente de valor. 
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances.  
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas em ordem crescente dos 
valores, considerando-se o menor preço ofertado.  
9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 
do preço.  
10 - Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito.  
10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 
será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo 
os documentos de habilitação de seu autor.  
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante: 
a) substituição e apresentação de documentos, ou 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  
12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  
13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item 
VI, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto aos órgãos de cadastro de fornecedores das 
esferas estadual e federal. 
14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  
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15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda 
os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.  
16- A proposta reajustada deverá ser enviada pela empresa à Divisão de Licitação em até 48 
horas após a realização do certame. 
 
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação 
de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e 
o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
6 - A adjudicação será feita por LOTE conforme descrito no edital. 
 
IX – DO PRAZO E DA ENTREGA E DA REALIZAÇÃO DOS SERV IÇOS  
1 – Após a assinatura do contrato a empresa vencedora deverá entregar as 180 agendas e as 
apostilas do 1º Bimestre no dia 31/01/2017, do 2º em 27/04/2017, do 3º em 14/07/2017 e do 
4º em 26/09/2017 na Secretaria de Educação. A assessoria deverá ser de no mínimo 20 
horas ao final de cada bimestre. Os cursos deverão ser ministrados em 01 e 02/02/2017 e 24 
e 25/07/2017 com duração mínima de 06 horas, com temas a serem definidos pela 
Secretaria. 
 
 
X - DA FORMA DE PAGAMENTO 
1 - O pagamento será efetuado em 11 parcelas iguais e mensais com vencimento nos dias 12 
dos meses subsequentes à emissão da Nota Fiscal, desde que a entrega seja feita até o dia 30 
do corrente mês. 
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento se dará após a substituição da mesma. 
3 - O pagamento será realizado mediante depósito em conta corrente em nome da 
Contratada, podendo esta optar por uma das seguintes instituições financeiras: CEF, BB, 
Itaú e Bradesco ou no caixa da Tesouraria Municipal através de cheque nominal. 
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XII - DA CONTRATAÇÃO 
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo 
de contrato, conforme Anexo V do presente ato convocatório.  
2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer ao setor de Licitação no endereço citado no preâmbulo deste edital 
para assinar o termo de contrato.  
3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a 
assinar o contrato, será convocada a licitante segunda colocada e, assim sucessivamente, se 
essa também não satisfizer as condições do edital. 
 
XIII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura. 
 
XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 
Município de Porecatu pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla 
defesa.  
 
XV - DA GARANTIA CONTRATUAL 
Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.  
 
XVI – REAJUSTES 
Os valores contratados são fixos e irreajustáveis. 
 
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a 
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  
2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 
na própria ata.  
3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  
4 - O extrato do contrato do presente certame será divulgado no Diário Oficial da União e 
no site do município www.porecatu.pr.gov.br  
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 
site oficial do município.  
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6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada no setor de licitação, no endereço descrito no preâmbulo deste 
edital, após a celebração do contrato.  
7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.  
7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 
1(um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  
7.2 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame.  
8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  
9 - Integram o presente Edital: 
Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo II – declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
Anexo III - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração. 
Anexo IV - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
conforme Anexo III deste edital 
Anexo V – minuta do contrato.  
10- Qualquer dúvida quanto à especificação dos objetos deverá ser esclarecida com o 
Secretário de Urbanismo, Obras e Viação, Daniel Pessoa de Magalhães Sobrinho, pelo 
telefone (43) 3623 1315. 
11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Porecatu, Estado do Paraná.  
Porecatu, 12 de janeiro de 2017. 
 
 

Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco 
Pregoeira 
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Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
IMPLANTAÇÃO DE  SISTEMA DE ENSINO COMPOSTO POR MATERIAL 
DIDÁTICO PARA ALUNOS E  PROFESSORES DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL, DESDE A EDUCAÇÃO INFANTIL – 4 ANOS AO 3º . ANO 
ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO PORTAL EDUCACIONAL; 
ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL; CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO 
PARA A COMUNIDADE  ESCOLAR AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2017.”,  

 
 
 

Justificativa 
 

 A Secretaria de Educação está reestruturando o sistema de ensino para professores e alunos 
da educação infantil e ensino fundamental I, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; 

– LDB nº 9394/96 – preconiza como princípios do ensino a “liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”, o “pluralismo de 
ideias e de concepções pedagógicas”, o “respeito à liberdade e apreço à tolerância”, a 
“garantia do padrão de qualidade”, a “valorização da experiência extraescolar” e a 
“vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais” (Título II, art. 3º). 

Desta forma, a obra didática não pode sob- hipótese alguma, veicular 
preconceitos, estar desatualizada em relação aos avanços da teoria e práticas pedagógicas, 
repetir padrões estereotipados ou conter informações erradas, equivocadas ou superadas 
pelo desenvolvimento de cada área do conhecimento – seja sob a forma de texto ou 
ilustração – ou ainda, informações que contrariem, de algum modo, a legislação vigente, 
RCN (Referências Curriculares Nacionais), DCNEI (Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação infantil), PNQEI (Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 
Infantil) e o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Deve favorecer o 
diálogo, o respeito e a convivência, possibilitando aos alunos e professores o acesso a 
informações corretas e necessárias ao crescimento pessoal, intelectual e social dos atores 
envolvidos no processo educativo, atuando como propagador de conceitos e informações 
necessários à cidadania e ao convívio democrático, como o respeito, a ética e o 
reconhecimento da diversidade. 

 

Para tanto, deverão ser apresentados os materiais discriminados a seguir: 

 

a) Material didático pedagógico impresso para a Educação Infantil e Fundamental, 
digital para o Ensino Fundamental, material de qualidade e intensidade de cores, 
de boa legibilidade do texto (desenho, tamanho da letra, espaço entre letras, 
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palavras e linhas considerando-se o nível de escolaridade a que o livro se destina). 
b) Materiais digitais educacionais paras alunos, professores, equipe pedagógica, 

grupo gestor e pais, disponibilizados em uma plataforma acessível para alunos, 
pais e educadores da rede. 

c) Serviço de assessoria pedagógica presencial, capacitação e formação para 
professores com no mínimo de 20 (vinte) horas no total para Educação Infantil e 
Ensino Fundamental. 

d) Apresentar exemplar do material didático em formato ampliado em A3 e em 
Braile para atender aos alunos inseridos, portadores de necessidades especiais, 
visuais total ou parcial, matriculados na rede municipal no ano letivo do contrato. 

 

Constitui requisito essencial à admissibilidade do material didático que ele seja, 
rigorosamente, o mesmo oferecido pela editora concorrente às escolas de ensino particular, 
de forma a possibilitar ao aluno da escola pública, a transferência para a rede particular sem 
a ocorrência de defasagem de conteúdo, o mesmo ocorrendo quando da imigração do 
particular para a rede pública. 

Quantitativo:  

Estima-se que no ano letivo de 2017, deverão ser atendidos os seguintes quantitativos: 

 
 
QTDE VOL DESCRITIVO UNITÁR

IO 
TOTAL  

86 04 EDUCAÇÃO INFANTIL – 
CRIANÇAS DE 05 ANOS 

  

101 04 ENSINO FUNDAMENTAL – 1º 
ANO 

  

208 04 ENSINO FUNDAMENTAL – 2º E 3º 
ANOS 

  

480 01 ENSINO FUNDAMENTAL – 
MATEMÁTICA - DESCRITORES 

  

40 01 MATERIAL COM FOCO NO 
PROFESSOR E NA SUA 
FORMAÇÃO 

  

180 01 AGENDAS PARA O PROFESSOR   
05 KIT COLEÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA – 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
  

05 KIT COLEÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA – 
ENSINO FUNDAMENTAL 

  

523 01 MANUAL DESTINADO À 
FAMÍLIA 

  

 

Amostra: 
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A amostra do material didático-pedagógico,da empresa licitante, deverá 

atender, no mínimo, as especificações descritas a seguir: 

-Material didático aluno e professor. 

 -Descritivo da assessoria pedagógica que será prestada no Município. 

  
Material Didático-Pedagógico - Descritivo 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
METODOLOGIA – LINHAS GERAIS: 

Ter como concepção no material o referencial básico, a criança como um ser social, 
psicológico e histórico para a proposição de atividades coerentes com a faixa etária, bem 
como estar pautada com a proposta sócio-interacionista, com base no Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil, que tem como base trabalhar questões 
relevantes à realidade do aluno e para formação de cidadãos críticos. 
Os conteúdos devem ser significativos e contextualizados, observando-se o equilíbrio 
entre a quantidade de conteúdos e exercícios propostos.  
Empregar abordagem do conteúdo técnicas e atividades diversas e de qualidade, tendo 
como horizonte a possibilidade da construção do conhecimento do aluno, a partir de 
vivências anteriores. 
Constar instruções das atividades bem determinadas para que o professor possa utilizar 
com segurança, bem como adquirir mais sugestões para melhor desenvolvê-las.  
Respeitar os objetivos educacionais nacionais, contemplando todos os itens do programa, 
apresentando também relação com o saber científico conforme as concepções atuais e 
conceitos bem definidos.  
Relacionar os conteúdos à realidade vivida pelo aluno, e os seus interesses estimulando 
nos educandos os processos cognitivos que contribuem para a compreensão, observação, 
investigação, análise, criatividade, comparação e interpretação. 
O material deverá propiciar ao professor a utilização de vários instrumentos para 
desenvolver o processo de maneira que a maior parte das habilidades de cada aluno possa 
ser avaliada. 
Atender a uma educação que promova a formação humana, reconhecendo as crianças 
como seres em desenvolvimento e sujeitos culturais. Assim, deverá considerar quem é 
essa criança, como ela aprende, como se dá sua inserção na cultura, as interações que 
estabelece e que é fundamental no processo ensino aprendizagem, a importância do 
brincar como estratégia de conhecimento e de se relacionar com o mundo, e ainda, que as 
crianças aprendem de forma diferente e em diferentes tempos. 
Propor um material com base nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil e Fundamental (RCNEI), bem como observar e atender as normas regedoras da 
Lei e Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 9394/96 (LDBEN) e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN). 
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DETALHAMENTO DOS  OBJETOS: 
 
Educação Infantil  5 anos 
Material espiralado e com folhas verticais (modelo 205 mm x 297 mm), 4 volumes 
anuais (1 volume por bimestre), com material para o aluno e professor, impresso a 
4 cores, retículas de destaque, ícones explicativos, em papel off set 90 g, para uso 
consumível, sendo o material do aluno com capa personalizada com brasão e 
identificação nominal da prefeitura (papel cartão duplex 350  g). 
Apresentar também material complementar contendo jogos diversos, materiais 
destacáveis com picote ou adesivos, alfabeto móvel e cartazetes. 
 
ESPECIFICIDADES POR ÁREA 
 
Crianças de 05 anos 
Formação pessoal e social 
Identidade e autonomia 
Valores: ser ou ter.  
Consumismo. 
Preferências pessoais.  
Respeito pelo outro. 
Falar de sentimentos e valores.  
Família – costumes de ontem e de hoje.  
Vencer/perder/compartilhar. 
Conhecer e identificar a declaração dos direitos da criança. 
Identificar a data de nascimento, a importância do nome e do sobrenome, na sociedade. 
Manifestar e controle progressivo de necessidades, desejos e sentimentos. 
Resolver pequenos problemas do cotidiano, solicitando ajuda quando necessário. 
Identificar progressivamente algumas singularidades próprias e das pessoas com quem 
convive e interage. 
Participar de brincadeiras em que seja necessário escolher parceiros, espaço e definir 
objetivos, temas e personagens. 
Valorizar do diálogo como forma de lidar com os conflitos. 
Respeitar características pessoais relacionadas ao sexo, à etnia, ao peso, à estatura. 
Valorizar a limpeza e da aparência pessoal. 
Respeitar e valorizar o grupo de origem e de outros grupos. 
Reconhecer procedimentos relacionados à alimentação e à higiene das mãos e das várias 
partes do corpo. 
Identificar situações de risco no ambiente em que costuma estar na maior parte do tempo. 
Conhecer e utilizar-se de algumas regras elementares de convívio social; respeito a elas. 
Participar de situações que envolvam a combinação de algumas regras de convivência em 
grupo com aquelas referentes ao uso individual dos materiais e do espaço, quando for 
pertinente. 
Valorizar o cuidado com os materiais de uso individual e coletivo. 
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Participar na realização de pequenas tarefas do cotidiano que envolvam ações de cooperação 
e solidariedade. 
 
Conhecimento de mundo 
 
Movimento 
Flexibilidade 
Correr, subir, descer, dançar. 
Mímica  
Participar de jogos com função simbólica. 
Participar de jogos com regras. 
Atividades e brincadeiras, tais como: correr, subir, descer, escorregar, pendurar-se, dançar, 
etc. 
Utilizar-se de recursos de deslocamento e das seguintes qualidades: flexibilidade e 
resistência. 
Manipular materiais e objetos diversos, inclusive brinquedos, para aperfeiçoamento das 
habilidades manuais. 
Valorizar as conquistas corporais. 
Música 
Reconhecer e utilizar-se, em contextos musicais, das diferentes características geradas pelo 
silêncio e pelos sons: altura, duração, intensidade e timbre. 
Reconhecer e utilizar-se das variações de velocidade e densidade na organização e 
realização de algumas produções musicais. 
Participação em jogos e brincadeiras que envolvam a dança ou a improvisação musical. 
Apresentação de um repertório de canções para desenvolver a memória musical. 
Audição de obras musicais de diversos gêneros, estilos, épocas e culturas, da produção 
musical brasileira e da produção de outros povos. 
Reconhecimento de elementos musicais básicos, como frases, elementos que se repetem, 
etc. 
Informações sobre as obras ouvidas e sobre seus compositores para iniciar o trabalho com 
produção musical. 
Arte 
Conhecer a vida e a obra de artistas nacionais.  
Realizar a leitura de obras de arte. 
Criar obra de arte.  
Construir brinquedo com sucatas. 
Realizar atividades de recorte, adesivos. 
Representar os trechos das canções, por meio de desenhos. 
Criar desenhos, pinturas, colagens, modelagens a partir de seu próprio repertório e da 
utilização dos elementos da linguagem da Arte: ponto, linha, forma, cor, volume, espaço, 
textura, etc. 
Explorar e utilizar alguns procedimentos necessários para desenhar, pintar, modelar, etc. 
Explorar diferentes materiais, instrumentos e suportes que podem ser utilizados para o 
desenvolvimento de trabalhos artísticos. 
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Explorar espaços bi e tridimensionais na criação de objetos artísticos. 
Organizar materiais do espaço físico da sala. 
Valorizar as próprias produções artísticas, das de outras crianças e da produção de arte em 
geral. 
Conhecer a diversidade de produções artísticas, como desenhos, pinturas, esculturas, 
construções, fotografias, colagens, ilustrações, filmes, etc. 
 
Linguagem oral e escrita 
Reconhecer a escrita do nome próprio completo e dos nomes dos colegas. 
Realizar comunicação por meio de símbolos.  
Reconhecer a função social da escrita.  
Realizar leitura de imagens, palavras e obras de arte. 
Elaborar texto coletivo. 
Construir frases. 
Trabalhar e interpretar textos.  
Cantar e interpretar músicas por meio de gestos, trabalhando os sentidos das palavras. 
Utilizar o alfabeto móvel para formar palavras. 
Reconhecer palavras que iniciem com determinada letra. 
Reconhecer uma palavra dentro da outra e a formação de palavras trocando as primeiras 
letras. 
Relatar fatos vividos, em sequência temporal: relato da história do nome para os colegas. 
Participar em situações em que haja a necessidade de explicar idéias ou pontos de vista. 
Narrar histórias conhecidas com algumas alterações, mantendo características da versão 
original no que se refere à descrição de personagens, cenários, etc. 
Conhecer e reproduzir oralmente jogos verbais (trava-línguas, adivinhas, quadrinhas, 
poemas e canções). 
Ampliar o vocabulário (audição da leitura de histórias, poemas e quadrinhas).  
Leitura de símbolos, imagens e textos. 
Relacionar figuras e palavras. 
Realizar leitura de obras literárias com nível adequado à turma. 
Reconhecer a função social da escrita: história da escrita; observação de locais e situações 
em que o nome aparece escrito (certidão de nascimento e outros documentos, agendas 
telefônicas, crachás, correspondências, agendas escolares, etc.).  
Representar idéias por meio de desenhos. 
Usar as letras do alfabeto nas tentativas de escrita, compreendendo o princípio alfabético: 
copiar uma quadrinha, substituindo os desenhos por palavras; usando as letras do alfabeto 
móvel, formar palavras. 
Escrever observando a direção do nosso sistema de escrita e o espaçamento entre as 
palavras. 
Escrever, com a ajuda de um adulto, a história do nome: escrever, com a ajuda do professor, 
nomes de pessoas, cores e frutas, separando-os em femininos e masculinos. 
Entrevistar pessoas. 
Realizar a leitura de expressões, símbolos, placas, imagens, documentos e textos em geral. 
Representar idéias por meio de diferentes tipos de registro. 
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Produzir individualmente uma história. 
Relação oralidade/escrita: identificar e escrever palavras; substantivos no grau normal e 
diminutivo; identificar palavras escritas em letra de imprensa ou cursiva; palavras que 
rimem; sinônimos de algumas palavras; concordância de gênero, número a grau; observar 
nomes de meios de transporte agrupados por letras e sílabas coincidentes. 
Escrever, observando a direção do nosso sistema de escrita, o espaçamento entre as 
palavras, letras maiúsculas e minúsculas, o uso de alguns sinais gráficos – pontuação, 
acentuação e outros, mesmo que arbitrariamente. 
Escrever nomes em geral: times de futebol, marcas de alimentos, jornais ou revistas, lojas. 
Escrever os endereços de casa e da escola. 
Produção de textos coletiva e (ou) individualmente, observando a seqüência lógica e a 
clareza das idéias. 
Observar as sílabas de algumas palavras. 
Palavras homônimas. 
Escrever, procurando observar a direção do nosso sistema de escrita, o espaçamento entre as 
palavras, alguns elementos referentes à apresentação e à organização do texto (título, 
margem, assinatura e data) e o uso de alguns sinais gráficos – pontuação, acentuação e 
outros, ainda que arbitrariamente. 
Descrição oral de pessoas e objetos. 
Criação oral de histórias. 
Natureza e Sociedade 
Brincar com materiais alternativos. 
Conhecer as propriedades do brinquedo. 
Reconhecer a família – seus costumes de ontem e de hoje. 
Compreender a identidade, fases da vida e suas características. 
Reconhecer os direitos da criança na sociedade a qual está inserida. 
Trabalhar os valores por meio dos direitos da criança. 
Identificar os direitos da criança relativos à saúde. 
Ressaltar a idade mínima ao trabalho. 
Reconhecer que as pessoas possuem um sobrenome. 
Respeitar os valores (crianças especiais, preconceito, respeito às diferenças). 
Reconhecer a história pessoal. 
Pesquisar imagens de diferentes paisagens. 
Reconhecer a paisagem local (vegetação, relevo, rios e construções). 
Conhecer as mudanças ocorridas na paisagem, ao longo dos tempos, pela ação do homem. 
Compreender os elementos naturais e culturais. 
A Terra, o Sol, a Lua. 
Poluição, acidentes, desmatamentos. 
Reconhecer os meios de comunicação: função, características em diferentes épocas, 
resistência e cuidados que devem ser tomados com eles. 
Comparar o desenvolvimento e a reprodução de diferentes seres vivos para compreender o 
ciclo vital como uma característica comum a todos eles. 
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Perceber as diferentes possibilidades de relacionar-se com o ambiente e a importância dos 
cuidados relativos à saúde: características do corpo humano; relações entre os órgãos dos 
sentidos e a percepção do ambiente. 
Conhecer os fenômenos da natureza em diferentes regiões e as formas de vida dos grupos 
sociais que nelas vivem. 
Compreender a organização do grupo familiar, da comunidade escolar e do bairro. 
Reconhecer as brincadeiras e os brinquedos. 
Reconhecer a casa, o endereço e a escola. 
O trajeto de casa para a escola. 
O trabalho. 
Direitos das pessoas. 
Diferentes tipos de moradia. 
A cidade e os diferentes tipos de construções (escolas, igrejas, supermercados, farmácias, 
restaurantes, bancos, etc.). 
Conhecimento de objetos produzidos pelo homem e diferentes modos de usá-los. 
O trânsito. 
O homem e a natureza. 
Hábitat dos animais. 
A separação do lixo. 
Os animais e suas características. 
Animais domésticos e silvestres. 
Semelhanças e diferenças entre os animais. 
Aves. 
O canto de algumas aves. 
A preservação dos animais em extinção. 
Animais mamíferos. 
Alimentação dos animais. 
Vegetais: árvores, flores e frutos. 
Germinação de sementes. 
As pessoas: o corpo, a alimentação e os cuidados com a saúde; a dentição; o clima e o 
vestuário. 
As pessoas e as profissões. 
Semelhanças e diferenças entre as pessoas. 
Paisagem local (vegetação, relevo, rios e construções). 
Importância da preservação e conservação do meio ambiente. 
A invenção da roda. 
Meios de transporte: função, características em diferentes épocas, resistência e cuidados que 
devem ser tomados com eles. 
Matemática 
Contagem. 
Construção do número de diferentes composições. 
Sequência numérica. 
Estimativa. 
Formação de grupos, adotando como critério a quantidade. 
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Classificação e seriação. 
Função social e história do número. 
Números ordinais. 
Relações entre quantidades: mais e menos; sucessor e antecessor; ordem crescente e 
decrescente; adição e subtração com registro numérico; noção de multiplicação e divisão; 
números pares e ímpares. 
Tempo: dia e noite; antes, durante e depois; duração e sucessão; noções de rápido e lento; 
marcação de pequenos intervalos de tempo com palmas, batidas de pé, etc.; dia, semana, 
mês e ano (construção progressiva do calendário); divisão do tempo (manhã, tarde, noite; 
ontem, hoje e amanhã); seqüência temporal (logo após, muito depois, muito antes, um 
pouco antes, agora). 
Conhecimento de diferentes instrumentos de medida. 
Observação e exploração do espaço: constatação da maneira como os objetos são vistos e 
representados; uso de vocabulário básico (maior que, menor que, na frente de, atrás de, 
embaixo de, em cima de, faz limite com, é vizinho de, direita e esquerda). 
Propriedades geométricas de objetos e figuras: arredondado e não-arredondado; pontudo e 
sem ponta; faces planas e lados retos. 
Representações bi e tridimensionais dos objetos: figuras tridimensionais; identificação de 
figuras planas presentes nos objetos por meio de contorno de suas faces. 
Pontos de referência para situar-se e deslocar-se no espaço: representação dos espaços 
conhecidos. 
Noção de dezena e dúzia. 
Cálculo mental como ferramenta para resolver situações-problema. 
Linguagem gráfica. 
Uso de unidades arbitrárias para a compreensão da necessidade de se criarem padrões: 
comprimento (metro), massa (quilograma), capacidade (litro) e tempo (hora). 
Problematização envolvendo a comparação de medidas. 
Conhecimento de diferentes instrumentos de medida. 
Valor: identificação e utilização de cédulas e moedas do sistema monetário vigente. 
Problematização envolvendo comparação de valores. 
 
 

ESPECIFICIDADES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 1 O AO 5O ANO 
 
1o  Ano do Ensino Fundamental I 

Metodologia – linhas gerais: 
 

O material didático do primeiro ano deve desenvolver a leitura, a escrita, o cálculo e, 
principalmente, as habilidades e atitudes necessárias para a construção do conhecimento. De 
posse desses instrumentos, o aluno começará a compreender em profundidade as leis da 
natureza e a dimensão histórica da realidade em que vive. Deverá dar ênfase também ao 
diálogo e à participação, despertando a curiosidade de cada um. 



  
Rua Barão do Rio Branco, nº 344 – Centro - CEP 86160-000 
Telefone: (43) 3623-3100 E-mail: pmplicitacao@onda.com.br 
www.porecatu.pr.gov.br 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATUPORECATUPORECATUPORECATU    PARANÁ 

O material didático deverá estar fundamentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), contemplando todos os itens do programa, apresentando também relação com o 
saber científico, conforme concepções atuais e conceitos bem definidos. Deve atender às 
determinações das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9.394/96 e 
às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). 
Os conteúdos deverão ser significativos e contextualizados, observando-se o equilíbrio entre 
quantidades de conteúdos e atividades propostas. Deverão apresentar também técnicas e 
propostas diversas e de qualidade, tendo como horizonte a possibilidade de construção por 
parte do aluno, a partir de vivências anteriores. 
Deverá propor uma interação entre o material didático e o professor, em um diálogo em que 
o docente desempenha um papel ativo e crítico e também relacionar os conteúdos à 
realidade vivida pelo aluno e aos seus interesses, estimulando nele os processos cognitivos 
que contribuem para a compreensão, observação, investigação, análise, comparação e 
interpretação. 
O material didático destinado ao primeiro ano deverá ser dividido em volumes bimestrais e 
organizado de forma articulada, respeitando as quatro áreas propostas pelo MEC: Ciências 
Sociais, Ciências Naturais, Noções Lógico-Matemáticas e Linguagens.  
O material deverá apresentar volumes integrados para o aluno, totalizando quatro volumes 
anuais e um livro para o professor (o mesmo do aluno) por bimestre, incluindo as 
orientações ao professor. O formato permitirá que o aluno manuseie com facilidade, uma 
vez que o papel deve ser suficientemente espesso e adequado para que tenha perfeitas 
condições de utilização e oferecendo ao material maior durabilidade. 
Deve ser impresso em 4 cores pertinentes às convenções determinadas, seguindo o mesmo 
padrão do início ao final dos volumes. O material deve ser espiralado, em formato A4 (21 x 
29,7 cm), com retículas de destaque, ícones explicativos, papel off set 80 g, para uso 
consumível, sendo que o material do aluno deverá apresentar capa personalizada com brasão 
e identificação nominal da prefeitura (papel cartão duplex 350 g).  
O projeto gráfico deve apresentar espaço adequado para a criança registrar suas vivências 
por meio de desenho, colagem, pintura e recorte. As ilustrações devem possuir contrastes 
suficientes, acompanhadas de títulos e legendas, que não apresentem ambiguidades. Os 
textos devem possuir adequação entre a parte escrita e as respectivas ilustrações, em número 
suficiente. As ilustrações deverão tornar explícita a informação que se quer transmitir e 
aduzir informações suplementares em relação ao conteúdo. O material deverá atender aos 
critérios de legibilidade e ao nível de escolaridade a que o livro se destina. 
Apresentar também material complementar contendo jogos diversos, materiais destacáveis 
com picote ou adesivos, cartazetes 

Linguagem 
• Relato de fatos vividos, em sequência temporal. 
• Elaboração de perguntas e respostas que correspondem ao contexto. 
• Participação em situações em que haja necessidade de explicar idéias ou pontos de 

vista, de maneira gradativa. 
• Conhecimento e reprodução oral de jogos verbais. 
• Ampliação do vocabulário. 
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• Valorização da leitura como fonte de conhecimento, informação, prazer e 
entretenimento. 

• Leitura de símbolos, imagens e textos diversos. 
• Relação entre figura e a letra inicial do nome que a representa. 
• Reconhecimento do próprio nome. 
• Identificação de símbolos e significados. 
• Nomeação das letras do alfabeto. 
• Reconhecimento e identificação das letras do alfabeto em diferentes contextos. 
• Diferenciação entre letras, números e desenhos. 
• Participação em conversações dirigidas. 
• Compreensão gradativa da função social da escrita. 
• Compreensão da escrita como sistema de representação. 
• Participação em situações cotidianas nas quais se faz necessário o uso da escrita. 
• Representação de ideias, fatos etc. por meio de desenhos. 
• Escrita e identificação de nomes e letras. 
• Observação e manuseio de diversos materiais impressos. 
• Contato com diversos gêneros textuais. 
• Uso das letras do alfabeto nas tentativas de escrita, compreendendo gradativamente o 

princípio alfabético. 
• Formação de palavras por meio do alfabeto móvel. 
• Verbalização do pensamento apresentando sequência lógica. 
• Elaboração de perguntas e respostas adequadas aos contextos. 
• Participação em situações em que é necessário expor e justificar ideias ou pontos de 

vista. 
• Participação em situações de conversação dirigida e diálogo argumentativo. 
• Ampliação do vocabulário. 
• Emprego de novos vocábulos nas descrições de objetos, cenas e situações. 
• Criação oral de histórias  
• Leitura intuitiva de materiais diversos, como imagens, rótulos, cartazes, placas, 

anúncios publicitários 
• Leitura espontânea de diferentes materiais. 
• Utilização da leitura como prática que interfere nas atitudes cotidianas (placas de 

sinalização, avisos, instruções, cartazes de ruas, receitas). 
• Reconhecimento da ideia explícita veiculada nos textos. 
• Interpretação oral de textos. 
• Tentativas de leitura sem a interferência do professor. 
• Comparação entre palavras, identificando semelhanças e diferenças quanto ao número 

de letras. 
• Representação de desenhos por meio de tentativa de escrita. 
• Comparação de palavras quanto ao som inicial ou final, quanto ao número de letras e 

de sílabas e quanto a elementos sonoros semelhantes. 
• Produção coletiva de textos. 
• Tentativa de escrita de palavras, progredindo quanto à hipótese de escrita. 
• Substituição de letras para formação de novas palavras 
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• Montagem de palavras e substituição de letras por meio do alfabeto móvel. 
• Representação de ideias por meio de diferentes tipos de registro. 
• Relato de fatos vividos, em sequência temporal. 
• Elaboração de perguntas e respostas adequadas a diversos contextos. 
• Participação em situações em que é necessário expor ideias ou pontos de vista. 
• Organização oral de histórias conhecidas, com sequência lógica e temporal. 
• Conhecimento e reprodução oral de jogos verbais.  
• Apropriação de novas palavras. 
• Jogo simbólico como maneira de vivenciar situações. 
• Participação em situações que envolvem ordenação, arrumação, organização e 

sequência. 
• Leitura, mesmo que hipotética, de expressões, símbolos, imagens e textos em geral. 
• Tentativas de leitura sem a interferência do professor. 
• Articulação de conhecimentos prévios com as informações presentes nos textos. 
• Leitura de diferentes tipos de textos, com ou sem a ajuda do professor. 
• Comparação de palavras ouvidas em texto lido pelo professor, identificando rimas. 
• Escrita de palavras por meio da combinação e comparação entre letras de outras 

palavras. 
• Comparação das palavras contidas em um texto, identificando semelhanças e 

diferenças quanto ao número de letras. 
• Compreensão, gradativa, da atribuição do valor sonoro às letras do alfabeto. 
• Noções básicas de separação das palavras em sílabas. 
• Representação de ideias por meio de diferentes tipos de registro. 
• Relação entre oralidade e escrita. 
• Uso das letras do alfabeto nas tentativas de escrita, compreendendo, de forma 

gradativa, o princípio alfabético. 
• Avanço na hipótese pessoal de escrita. 
• Relato de fatos vividos, em sequência cronológica e considerando diferentes contextos 
• Elaboração de perguntas e respostas adequadas a diversos contextos. 
• Participação em situações em que é necessário expor ideias ou pontos de vista. 
• Organização oral de histórias, com sequência lógica e temporal. 
• Participação em situações de leitura de diferentes gêneros textuais. 
• Conhecimento e reprodução oral de jogos verbais. 
• Descrição de pessoas e objetos, respeitando características básicas dos elementos. 
• Leitura espontânea de diferentes materiais. 
• Reconhecimento da função da leitura (informação, entretenimento, instrução etc.). 
• Articulação de conhecimentos prévios com as informações presentes nos textos. 
• Escrita de palavras e frases avançando para a hipótese de escrita alfabética. 
• Reconhecimento da mudança de som de algumas letras de acordo com a posição em 

que elas se encontram na palavra. 
• Separação das palavras em sílabas. 
• Leitura de expressões, símbolos, imagens, documentos e textos em geral. 
• Leitura de obras literárias cujo nível corresponda ao nível da turma. 
• Representação de ideias por meio de diferentes tipos de registro. 



  
Rua Barão do Rio Branco, nº 344 – Centro - CEP 86160-000 
Telefone: (43) 3623-3100 E-mail: pmplicitacao@onda.com.br 
www.porecatu.pr.gov.br 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATUPORECATUPORECATUPORECATU    PARANÁ 

• Tentativa de escrita de frases simples, observando a direção do nosso sistema de 
escrita e o espaçamento entre as palavras 

• Produção coletiva ou individual de textos, observando a unidade temática, a sequência 
lógica e a clareza das ideias. 

• Artes visuais/dança/teatro/música: Apreciação de produção própria e dos outros, 
cuidado no contato com suportes e materiais de arte, desenvolvimento da memória 
musical, exploração e utilização de alguns procedimentos necessários para desenhar, 
pintar, modelar etc., leitura e apreciação de imagens, músicas e sons variados, 
participação em situações que integrem músicas, canções e movimentos corporais, 
produção de desenho fazendo uso de materiais diversos. 

• Artes visuais/dança/teatro/música: Apreciação de produções artísticas e 
estabelecimento de correlação com as experiências pessoais, conhecimento da 
diversidade de produções artísticas (desenhos, pinturas, esculturas, construções, 
fotografias, colagens, ilustrações, cinema etc.), escuta de obras musicais de diferentes 
gêneros, estilos, épocas e culturas, da produção musical brasileira e de outros países, 
leitura e apreciação de imagens, músicas e sons variados, participação em situações 
que integrem músicas, canções e movimentos corporais, produção de desenho fazendo 
uso de materiais diversos. 

• Artes visuais/dança/teatro/música: Desenho, colagem, escultura, fotografia, 
modelagem; apreciação de produções visuais (originais e reproduzidas); identificação 
de significados expressivos e comunicativos de formas visuais; participação em jogos 
e brincadeiras que envolvam a dança e a improvisação musical; repertório de canções 
para desenvolver a memória musical; brincadeiras, jogos, danças, atividades diversas 
de movimento e suas articulações com os elementos da linguagem musical; 
interpretação de músicas vivenciando-se um processo de expressão individual ou 
grupal. 

 
Noções Lógico-Matemáticas 
Identificar, comunicar e registrar quantidades; explorar diferentes procedimentos que 

envolvem cálculo matemático; aprimorar a contagem e o processo de quantificação. 
Sequência numérica 
• Comunicação e registro de quantidades utilizando linguagem oral e registros não 

convencionais. 
• Avanço na ideia de construção do número e suas relações – algarismo, quantidade, 

sequência. 
• Noções simples de cálculo mental para resolução de problemas. 
• Representação de quantidades. 
• Contagem oral com sequência lógica. 
• Produção de desenhos que representam quantidades. 
• Coleta de informações para construção de gráficos simples em barra. 
• Identificação de situações cotidianas em que se utiliza o sistema de numeração 

decimal. 
• Representação de quantidades utilizando material manipulável. 
• Reconhecimento dos algarismos como forma de representar quantidades. 
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• Identificação dos números. 
• Quantificação – contagem, resolução de problemas não convencionais. 
• Representação de espaços. 
• Direção/lateralidade. 
• Registro de quantidades. 
• Desenvolvimento e utilização de procedimentos para resolver problemas. 
• Comunicação de quantidades utilizando oralidade, notação numérica, registros não 

convencionais e registros convencionais. 
• Identificação e construção da ideia de medição (medir = comparar). 
• Representações bidimensionais e tridimensionais de objetos. 
• Identificação da posição de um objeto ou número de uma série. 
• Experiências com dinheiro (medidas de valor) em brincadeiras e situações de interesse 

das crianças. 
• Exploração e identificação de propriedades geométricas de objetos e figuras como 

forma, tipos de contorno, faces planas, lados retos etc. 
• Identificação de formas geométricas (quadrado, triângulo, círculo e retângulo). 
• Leitura e interpretação de imagens. 
• Resolução de situações-problema relacionadas a aumento, redução e distribuição de 

quantidades. 
• Reconhecimento do calendário como forma de registrar e contar o tempo. 
• Classificação de objetos de acordo com suas características. 
• Relação entre números e quantidades. 
• Interpretação de dados em gráficos simples. 
• Localização espacial com indicações de distâncias: perto/longe, próximo/distante. 
• Utilização de vocabulário adequado relativo às relações de grandezas e medidas (mais 

leve/mais pesado, maior/menor, curto/comprido, alto/baixo etc.). 
• Utilização de unidades não-convencionais de medida (passos, pedaços de barbante, 

palitos etc.). 
• Divisão do tempo em dias da semana. 
• Reconhecimento dos números, leitura e escrita dos numerais. 
• Participação ativa em jogos matemáticos para desenvolvimento e aperfeiçoamento 

gradativo de estratégias, elaboração e respeito a regras, representação e registro de 
jogadas e resolução de situações-problema envolvendo jogos. 

• Comparação de grandezas de mesma natureza utilizando estratégias pessoais. 
• Relações entre quantidades: estimativa de quantidades com base na observação.  
• Utilização de desenhos para representar estratégias de resolução de situações 

propostas em que seja necessário acrescentar e diminuir quantidades. 
• Resolução de questões práticas de acrescentar, juntar, diminuir e comparar 

quantidades. 
• Reconhecimento do símbolo da adição (+). 
• Identificação de formas geométricas em objetos e paisagens do cotidiano: construções, 

obras de arte, móveis, pisos etc. 
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• Utilização, em situações cotidianas, de vocabulário adequado relativo às relações de 
grandezas e medidas (mais leve/mais pesado, maior/menor, curto/comprido, alto/baixo 
etc.). 

• Cálculo mental como ferramenta para resolver situações-problema. 
• Linguagem gráfica. 
• Observação e exploração do espaço. 
• Localização de elementos no espaço, seguindo referências. 
• Leitura e interpretação de imagens e dados. 
• Organização de registros pessoais. 
• Desenvolvimento de noções de pareamento e correspondência de agrupamentos. 
• Reconhecimento dos números, leitura e escrita dos numerais. 
• Comunicação e registro de quantidades por meio de contagem oral e notação 

numérica. 
• Participação ativa em jogos matemáticos para desenvolvimento e aperfeiçoamento 

gradativo de estratégias, elaboração e respeito a regras, representação e registro de 
jogadas e resolução de situações-problema envolvendo jogos. 

• Organização de registros pessoais. 
• Registro dos números em sequência numérica. 
• Resolução de situações-problema, registrando os resultados por meio de estratégias 

pessoais. 
• Utilização de desenhos para representar estratégias para a resolução de situações 

propostas em que seja necessário acrescentar, diminuir, dividir ou multiplicar. 
• Utilização de cálculos mentais e estimativas para resolução de situações de 

acrescentar, juntar, diminuir e comparar quantidades. 
• Registro em calendário (por meio de desenho e legenda), de acontecimentos e/ou da 

sucessão dos dias e meses.  
• Organização da rotina diária. 
• Exploração da linguagem gráfica. 
• Expressão de conceitos como cedo/tarde, antes/depois, ontem, hoje e amanhã. 
• Cálculo mental como ferramenta para resolver situações-problema. 
• Uso de unidades arbitrárias para a compreensão da necessidade de se criarem padrões. 
• Identificação e utilização de cédulas e moedas do sistema monetário vigente. 
• Problematização envolvendo comparação de valores. 
• Representações bi e tridimensionais dos objetos. 
 
Ciências Naturais 
• Valorizar as diferenças individuais entre os seres humanos; perceber os cuidados 

necessários à preservação da vida e do ambiente; identificar as partes do corpo 
humano. 

• Reconhecimento de características físicas próprias (cor dos olhos, cabelos, pele etc.). 
• Semelhanças e diferenças entre características físicas próprias e das pessoas de 

convívio. 
• Percepção do corpo, de suas partes, seus limites e suas capacidades. 
• Relação entre alimentação e saúde. 
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• Relação entre exercício físico e saúde. 
• Reconhecimento das mudanças ocorridas no corpo humano ao longo do tempo. 
• Percepção das diferentes possibilidades de relacionar-se com o ambiente e a 

importância dos cuidados relativos à saúde. 
• Reconhecer os animais como seres vivos; identificar características básicas dos 

animais; valorizar a vida animal, reconhecendo suas necessidades vitais; conhecer os 
cuidados básicos de que os animais precisam. 

• Características básicas dos animais. 
• Classificação de animais (noções básicas de alimentação, hábitat, revestimento da 

pele, locomoção etc.). 
• Semelhanças e diferenças entre os animais. 
• Preservação dos animais ameaçados de extinção. 
• Animais de estimação e cuidados referentes a alimentação, higiene e vacinação.  
• Animais domésticos. 
• Valorização da vida em situações que implicam cuidados prestados a animais. 
• Reconhecer diferentes tipos de plantas nativas; compreender os elementos 

indispensáveis para a vida vegetal; diferenciar a vida vegetal da animal; perceber a 
importância da vida vegetal para a animal e vive-versa; estabelecer relações entre 
diferentes espécies de seres vivos. 

• Reconhecimento de espécies da flora nacional. 
• Conhecimento sobre vegetais por meio do cultivo (cuidados e necessidades básicas). 
• Importância da vida vegetal para a animal e vice-versa. 
• Relações entre as diferentes espécies de seres vivos.  
• Partes das plantas. 
• Necessidades básicas da vida vegetal. 
• Compreender os fenômenos da natureza; entender as relações essenciais entre 

natureza e seres vivos; perceber a relevância da natureza na vida do ser humano; 
compreender o processo e a importância do reaproveitamento e transformação de 
materiais; perceber a interferência do ser humano no ambiente e na natureza em geral; 
reconhecer a natureza como fornecedora de matéria-prima ao ser humano. 

• Importância dos elementos da natureza (solo/água/ar) para a vida e o ecossistema. 
• Reconhecimento de fenômenos da natureza referentes às estações do ano. 
• Valorização de atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos e do 

ambiente.         
• Reconhecimento da natureza como fornecedora de matéria-prima. 
• Importância da reciclagem do lixo para a preservação da natureza. 
 
Ciências Sociais 
• Reconhecer a necessidade do outro para ampliação dos relacionamentos; estabelecer 

algumas relações entre o modo de vida característico do próprio grupo social e o de 
outros grupos. 

• História pessoal. 
• Conhecimento dos colegas. 
• Semelhanças e diferenças entre as pessoas.  
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• Relações entre o passado e o presente. 
• Observação e pesquisa. 
• Procura de informações em diferentes tipos de fontes. 
• Identificação de símbolos como fontes de comunicação. 
• Identificação de diferentes formas de comunicação, relacionando-as com o passado e 

com o presente (evolução da escrita). 
• Diferentes tipos de organização e vivências das famílias na atualidade. 
• Percepção das diferentes maneiras possíveis de relacionar-se com o ambiente e a 

importância dos cuidados relativos à saúde: alimentação e higiene. 
• Reconhecimento de hábitos e costumes socioculturais referentes à alimentação, lazer e 

esportes. 
• História da escola. 
• Aspectos que constituem o espaço escolar (elementos físicos). 
• Participação e valorização das atividades, brincadeiras e amizades construídas na 

escola. 
• Direitos das crianças. 
• Identificação de algumas mudanças e permanências nos costumes do grupo escolar. 
• Caracterização dos diferentes espaços da escola e suas funções. 
• Ações necessárias à preservação dos espaços de uso coletivo. 
• Reconhecimento dos componentes que formam a paisagem escolar. 
• Indicação de pontos de referência para localização de espaços da escola. 
• Relações sociais que envolvem a escola (alunos e profissionais). 
• Identificação de algumas mudanças e permanências nos costumes do grupo de 

convívio em relação às brincadeiras e às moradias.  
• Diferentes tipos de moradia. 
• Vizinhança (relações de interdependência). 
• Representação da casa, da rua, da casa na rua. 
• Elementos que compõem a paisagem dos arredores da casa. 
• Lugares e outros elementos existentes no trajeto casa-escola: placas, comércio, praças 

etc. 
• Observação e descrição dos elementos da natureza presentes na paisagem local. 
• Reconhecimento de ações de interferência humana na paisagem local. 
• Reconhecimento dos componentes que formam uma determinada paisagem (rios, 

vegetação, construções, florestas, campo, mar, montanha etc.). 
• Indicação de pontos de referência para localização de lugares conhecidos. 
• Reconhecimento da importância do endereço. 
• História e identidade da cidade: características particulares. 
• Espaços da cidade como resultado da organização da vida em sociedade: ruas, 

avenidas, pontes, residências, comércio, sinalização etc. 
• Meios de comunicação e cultura. 
• Roteiros culturais da cidade: monumentos históricos, museus, parques, cinemas, 

teatros etc. 
• Comemorações na cidade. 
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Inglês 
• Cumprimentar e despedir-se, em inglês; nomear algumas partes do corpo; nomear os 

membros da família. 
• Cumprimentos: hello. 
• Despedidas: bye, bye-bye. 
• Partes do corpo: arm, hand, head, foot, leg. 
• Vocabulário: boy, girl, dog, cat, clown. 
• Membros da família: mon, dad, brother, sister. 
• Nomear algumas cores; nomear brinquedos; contar até 10 em inglês e relacionar 

quantidades. 
• Cores: blue, red, pink, yellow, green. 
• Vocabulário: teddy bear, ball, car, plane, doll. 
• Números: (de 1 a 10). 
• Vocabulário: baloon, birthday, cake, Happy Birthday. 
• Nomear frutas identificando cores e quantidades, em inglês; descrever os ingredientes 

utilizados em uma salada de frutas; nomear comidas e bebidas. 
• Frutas: (apple, pear, banana, orange). 
• Cores (green, orange). 
• Vocabulário (fruit, fruit salad). 
• Expressões: I love... 
• Comidas: bread, sugar, butter. 
• Bebidas: coffee, milk. 
• Comidas: sandwich, ice-cream, hot-dog. 
• Bebidas: juice. 
• Expressões: I love..., I want... 
• Nomear animais, identificando o hábitat; identificar as cores dos animais; nomear 

partes do rosto; revisar partes do corpo. 
• Animais: lion, monkey, bird, fich. 
• Cores: yellow, orange, brown, green, blue, pink, gray, black, white, red. 
• Números (de 1 a 10) 
• Parte do rosto: face, nose, mouth, eyes. 
• Partes do corpo: head, shoulders, knees, fingers, toes. 
• Expressões: Happy Christmas, Marry Christmas. 
• Vocabulário: Christmas tree, ball, presents, Santa Klaus 

 
 
2o  Ano do Ensino Fundamental I 
O material deverá apresentar volumes bimestrais e integrados para o aluno, totalizando 
quatro volumes anuais e um livro para o professor (o mesmo do aluno) por bimestre, 
incluindo as orientações ao professor. O formato deverá permitir que o aluno manuseie com 
facilidade, uma vez que o papel deverá ser suficientemente espesso e adequado para que 
tenha perfeitas condições de utilização e oferecer ao material maior durabilidade. 

Deve ser impresso em 4 cores pertinentes às convenções determinadas, seguindo o 
mesmo padrão do início ao final dos volumes. O material deve ser espiralado, em formato 
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A4 (21 x 29,7 cm), com retículas de destaque, ícones explicativos, papel off set 80 g, para 
uso consumível, sendo que o material do aluno apresentará capa personalizada com brasão e 
identificação nominal da prefeitura (papel cartão duplex 350 g).  

Deve apresentar também os volumes bimestrais contendo as disciplinas de Língua 
Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, Inglês, Filosofia e Arte, pautados 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

O projeto gráfico deverá ter espaço adequado para a criança registrar suas vivências por 
meio de desenho, colagem, pintura e recorte e as ilustrações possuir contrastes suficientes, 
acompanhadas de títulos e legendas, que não apresentem ambiguidades. Os textos devem 
possuir adequação entre a parte escrita e as respectivas ilustrações, em número suficiente. 
As ilustrações deverão tornar explícita a informação que se quer transmitir e aduzir 
informações suplementares em relação ao conteúdo.  

O material deverá atender aos critérios de legibilidade e ao nível de escolaridade a que o 
livro se destina. 

Os conteúdos e atividades do 2o ano do Ensino Fundamental de 9 anos devem atender à 
legislação vigente. O material contemplará os conteúdos contidos nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, abordando, no 2o  ano, as disciplinas de Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, Geografia, História, Arte, Filosofia e Inglês. O material deverá 
garantir o desenvolvimento da aprendizagem, considerando os seguintes objetivos: 

Língua Portuguesa 
• comunicar-se oralmente, demonstrando clareza de ideias;  
• ler e interpretar imagens e textos (texto literário, regras, letra de canção, poema) e 

produzir textos (lista, texto instrucional, texto narrativo, pesquisa);  
• empregar a funcionalidade da ordem alfabética;  
• completar dados em documentos;  
• reconhecer que cada palavra apresenta um significado de acordo com o contexto em 

que está inserida;  
• compreender o uso correto das letras f e v, t e d, p e b, c e g e utilizá-las em suas 

produções escritas;  
• declamar poemas ou versos de forma clara; 
• ler e interpretar textos diversificados; 
• dividir palavras em sílabas;  
• atribuir adjetivos aos substantivos em produções textuais e diferenciar substantivos 

próprios e comuns em textos, aplicá-los de acordo com a variação de gênero;  
• empregar sinais de pontuação de acordo com o tipo de frase na qual se inserem;  
• utilizar em produções escritas a grafia correta das palavras do vocabulário ativo, 

procurar palavras no dicionário; 
• expressar-se com naturalidade nos momentos de exposição oral em sala;  
• identificar a ideia central em textos;  
• respeitar opiniões, ideias e sentimentos em momentos de expressão oral;  
• identificar e classificar os encontros vocálicos nas palavras;  
• atribuir corretamente artigos e adjetivos aos substantivos em produções textuais;  
• diferenciar o uso de nh, lh e ch em palavras do vocabulário ativo;  
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• empregar adequadamente os sinais de pontuação; contribuir com novas ideias durante 
as rodas de conversa;  

• interpretar textos verbais e não verbais;  
• produzir e reestruturar textos de acordo com o gênero proposto, reescrever e recontar 

histórias conhecidas;  
• reconhecer e aplicar palavras que indicam ações em suas produções, desenvolvendo a 

noção de presente, passado e futuro;  
• reconhecer o encontro consonantal em palavras;  

Matemática 
• reconhecer os números no contexto diário;  
• utilizar estratégias pessoais para identificar números em situações de contagem, 

explorar a função do número como código na organização de informações;  
• ler e escrever os números naturais, comparando-os, ordenando-os em sequência;  
• descrever sua localização na sala de aula;  
• resolver situações-problema que envolvam adição;  
• organizar em agrupamentos as quantidades para facilitar a contagem e a comparação; 
• utilizar a calculadora para produzir e comparar escritas numéricas;  
• identificar semelhanças e diferenças entre objetos;  
• identificar as características de algumas figuras geométricas planas; classificá-las, 

compô-las e decompô-las; 
• resolver situações-problema que envolvam subtração;  
• identificar unidades de tempo: dia, semana, mês e ano e utilizar o calendário na busca 

por informações;  
• ordenar os números em sequência;  
• identificar dezena e unidade, números pares e ímpares;  
• utilizar unidades de medida padronizadas e não padronizadas;  
• resolver situações-problema envolvendo a ideia da multiplicação;  
• comparar números com base na compreensão das características do sistema de 

numeração decimal;  
• identificar a unidade de tempo (hora);  
• resolver situações-problema que envolvam noções de divisão;  
• identificar as regularidades para nomear, ler e escrever números naturais; 
Ciências 
• entender a interação entre a parte viva e não viva da terra e reconhecer a importância 

dos elementos não vivos para a manutenção da vida no planeta;  
• conhecer os animais que habitam os diversos ambientes terrestres;  
• compreender a existência de microrganismos, assim como os benefícios e prejuízos 

que eles ocasionam ao homem; 
• compreender a natureza como um todo dinâmico, e o ser humano parte integrante e 

agente de transformações do mundo em que vive;  
• compreender a adaptação dos seres vivos ao meio ambiente e identificar as 

características que permitem aos animais e às plantas sobreviverem em ambientes 
frios e quentes;  
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• reconhecer os diferentes ambientes habitados pelo homem, perceber-se integrante, 
dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e suas 
interações entre eles;  

• conhecer os órgãos dos sentidos e a importância de cada um deles, entender a função 
dos sentidos como fator fundamental para a relação dos seres vivos com o meio 
ambiente;  

• identificar a pele como órgão principal do tato;  
• saber quais são os diferentes tipos de termômetros;  
• compreender a função dos pelos na espécie humana;  
• reconhecer as impressões como característica de cada indivíduo;  
• compreender a importância da camada de ozônio para a vida na Terra e saber quais os 

cuidados que se deve ter para proteger a pele dos raios solares;  
 reconhecer a pele de diferentes animais e a importância da pele para a sobrevivência 

deles no meio ambiente;  
• compreender a estrutura do nariz humano e saber qual sua função na respiração;  
• entender quais são as principais doenças ocasionadas pelo ar contaminado;  
• reconhecer a importância do olfato para os diferentes animais;  
• reconhecer a estrutura da língua humana e entender a importância da língua para os 

diferentes animais;  
• compreender a função dos dentes e saber que cuidados se deve-se ter com eles;  
• saber quais são os principais grupos de alimentos;  
• entender os diferentes tipos de alimentação dos animais;  
• compreender a importância da higiene pessoal e entender que a higiene do corpo 

contribui para a manutenção de uma vida saudável. 
Geografia 
• desenvolver noções de identidade por meio da observação, da descrição, da 

representação e da comparação;  
• identificar os lados esquerdo e direito, parte da frente de trás do corpo e perceber o 

corpo como ponto de referência;  
• desenvolver relações projetivas e noções de escala;  
• representar o lugar onde estuda;  
• desenvolver noções de proporcionalidade;  
• caracterizar a paisagem por fatores de ordem social, cultural e natural; descrever e 

observar uma paisagem;  
• compreender a importância da linguagem cartográfica na leitura de um mapa;  
• identificar o local onde vive e comparar distâncias;  
• localizar dados na leitura de documentos e analisar informações sobre o espaço;  
• iniciar a utilização da linguagem gráfica;  
• identificar e representar elementos da família;  
• localizar diferentes lugares em mapas;  
• analisar as manifestações das diversas culturas;  
• perceber realidades diferentes da própria;  
• identificar e comparar diferentes tipos de moradia, de realidades diferentes;  
• representar o espaço por meio de mapas simples;  
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• deslocar-se com autonomia;  
• conhecer diferentes tipos de materiais extraídos da natureza para a construção de 

moradias e identificar diferenças entre as moradias do campo e da cidade;  
• estabelecer comparações entre os diferentes tipos de escolas, reconhecer o 

funcionamento da escola com relação ao tempo, identificar tarefas e funções na 
escola;  

• identificar os elementos que compõem o endereço, conhecer a função do CEP (código 
de endereçamento postal);  

• distinguir elementos naturais e culturais;  
• utilizar elementos de linguagem cartográfica;  
• reconhecer a importância de determinados tipos de trabalho;  
• conhecer alguns sinais de trânsito e seus símbolos. 
História 
• identificar semelhanças e diferenças físicas e culturais existentes no grupo de convívio 

escolar e na região, bem como conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes 
grupos sociais;  

• identificar alguns documentos históricos e suas fontes de informação, reconhecendo 
suas funções;  

• identificar referências temporais (anterioridade, posterioridade e simultaneidade);  
• registrar informações pessoais sobre a vida familiar, reconhecendo algumas 

semelhanças e diferenças entre o modo de vida de famílias distintas e respeitando as 
diferenças. Conhecer e comparar diferentes tipos de organização familiar; 

• desenvolver uma postura crítica em relação ao desrespeito aos direitos constitucionais 
garantidos à criança;  

• registrar o próprio endereço e procurar informações que identifiquem as mudanças 
ocorridas no lugar onde mora e na escola;  

• procurar semelhanças entre a vida escolar do passado e a do presente;  
• desenvolver postura crítica quanto à violação dos direitos constitucionais garantidos à 

criança;  
• analisar fotografias para reconhecer mudanças ocorridas em épocas diferentes e 

identificar a história da rua da moradia e da escola;  
• perceber a transformação de ambientes rurais em paisagens urbanas no decorrer da 

história; 
• reconhecer o trabalho como agente transformador dos lugares e da vida das pessoas e 

conhecer os diferentes tipos de trabalho e profissões;  
• registrar permanências e mudanças nas relações de trabalho;  
• pesquisar em diferentes documentos a história de um bairro;  
• perceber, por estudo comparativo, que existem semelhanças e diferenças entre grupos 

sociais;  
• identificar os direitos da criança relacionados à vida em comunidade e reconhecer as 

funções das pessoas no grupo social. 
Arte 
• conhecer os retratos feitos por diversos artistas e analisar obras de arte;  
• relacionar retratos e identificação;  
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• reconhecer as diferenças de voz entre as pessoas e reconhecer vozes conforme a idade 
de quem fala, relacionar voz ao sentimento;  

• conhecer os elementos de uma peça teatral e reconhecer algumas características do 
teatro no Brasil;  

• reconhecer o teatro Nô (teatro de máscaras) e seus elementos;  
• reconhecer a evolução da dança;  
• conhecer a pantomima e a relação estabelecida entre teatro e dança, bem como 

reconhecer danças típicas e folclóricas no Brasil;  
• identificar as características dos movimentos Impressionismo e Expressionismo e 

conhecer os principais pintores de cada um dos movimentos e suas obras;  
• identificar técnicas e posições do balé;  
• identificar os elementos necessários para a elaboração de um espetáculo;  
• reconhecer os elementos necessários para uma orquestra;  
• diferenciar música popular e erudita;  
• classificar os instrumentos musicais (sopro, percussão, cordas e eletrônico) e 

confeccionar instrumentos musicais utilizando materiais recicláveis;  
Filosofia 
• compreender a importância de questionar e fazer perguntas; 
• reconhecer a importância de criar um clima amigável em sala de aula e perceber a 

importância de expor opiniões;  
• identificar cuidados de preservação do planeta;  
• reconhecer-se como ser que pertence ao mundo, desenvolvendo atitudes de cidadania 

e compreendendo a importância de conviver com o outro; 
• respeitar e valorizar o pensamento e o posicionamento dos colegas, assim como 

valorizar as semelhanças e diferenças entre as pessoas;  
• perceber valores importantes para a boa convivência entre as pessoas;  
• descrever fatos em que se vivenciou a verdade e a mentira;  
• identificar possíveis modos de vivenciar a liberdade, bem como compreender a 

importância de respeitar a liberdade das pessoas, valorizando qualidades próprias e 
dos colegas; 

• desenvolver atitudes de bom relacionamento e companheirismo, relatar momentos de 
dúvida e descobrir suas respostas;  

• descrever oralmente experiências vividas;  
• identificar o questionamento como forma de encontrar soluções para problemas 

comuns; 
• identificar formas de vivenciar a solidariedade (amizade, partilha, doação) e relatar 

momentos de prática da solidariedade;  
• descrever momentos de felicidade relacionados a acontecimentos;  
• narrar situações e fatos relacionados à imaginação e compreender situações em que a 

imaginação pode tornar agradável à vivência da realidade;  
• reconhecer que em determinadas situações o que é certo para uma pessoa pode ser 

errado para outra e perceber o certo e o errado como fatos constantes que resultam na 
necessidade de se fazer escolhas;  
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• relatar descobertas realizadas em momentos diversificados de vida e identificar 
diferentes modos de registrar acontecimentos e descobertas. 

Inglês 
• cumprimentar e despedir-se informalmente;  
• apresentar-se e perguntar o nome das pessoas;  
• nomear objetos escolares;  
• relacionar os numerais de 1 a 10 às quantidades;  
• perguntar e responder sobre idade;  
• nomear brinquedos e brincadeiras;  
• perguntar e responder sobre o brinquedo favorito;  
• nomear cores, membros da família, animais, frutas, comidas, bebidas e alguns 

elementos da natureza; 
• identificar as cores dos animais, descrevê-los quanto ao tamanho;  
• descrever preferência;  
• nomear as estações do ano; itens do vestuário e elementos relacionados à 

comemoração do Natal. 
 
 
 
3o  Ano do Ensino Fundamental I 
O material deverá apresentar volumes bimestrais e integrados para o aluno, totalizando 
quatro volumes anuais e um livro para o professor (o mesmo do aluno) por bimestre, 
incluindo as orientações ao professor. O formato permitirá que o aluno manuseie com 
facilidade, uma vez que o papel deverá ser suficientemente espesso e adequado para que 
tenha perfeitas condições de utilização e oferecer ao material maior durabilidade. 

Deverá ser impresso em 4 cores pertinentes às convenções determinadas, seguindo o 
mesmo padrão do início ao final dos volumes. O material deverá ser espiralado, em formato 
A4 (21 x 29,7 cm), com retículas de destaque, ícones explicativos, papel off set 80 g, para 
uso consumível, sendo que o material do aluno apresentará capa personalizada com brasão e 
identificação nominal da prefeitura (papel cartão duplex 350 g ).  

Os volumes bimestrais deverão conter as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, 
Geografia, História, Ciências, Inglês, Filosofia e Arte, pautados nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 

O projeto gráfico deverá ter espaço adequado para a criança registrar suas vivências por 
meio de desenho, colagem, pintura e recorte e as ilustrações contrastes suficientes, 
acompanhadas de títulos e legendas, que não apresentem ambiguidades. Os textos devem 
possuir adequação entre a parte escrita e as respectivas ilustrações, em número suficiente. 
As ilustrações deverão tornar explícita a informação que se quer transmitir e aduzir 
informações suplementares em relação ao conteúdo.  

O material deverá atender aos critérios de legibilidade e ao nível de escolaridade a que o 
livro se destina. 

Os conteúdos e atividades do 3o  ano do Ensino Fundamental de 9 anos devem atender à 
legislação vigente e contemplar os conteúdos contidos nos Parâmetros Curriculares 
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Nacionais e trabalhar com as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
Geografia, História, Arte, Filosofia e Inglês. 

O material deverá garantir o desenvolvimento da aprendizagem, considerando os 
seguintes objetivos: 

Língua Portuguesa 
• utilizar a linguagem oral com eficiência para manifestar suas ideias e opiniões;  
• conhecer e reproduzir jogos verbais,  
• aplicar novos vocábulos em situações cotidianas;  
• realizar a leitura espontânea de textos verbais e não verbais e reconhecer a função 

social da leitura, bem como participar de situações de leitura de diferentes gêneros 
textuais; 

• compreender textos lidos e estabelecer relações entre diferentes textos (verbal, não 
verbal, escrito);  

• compreender o sistema da escrita, de modo a aplicá-lo adequadamente e perceber os 
símbolos próprios da escrita, reconhecendo a função social;  

• reconhecer a função da ordem alfabética em diferentes situações, bem como 
compreender a função do dicionário, percebendo-o como um dos instrumentos básicos 
de consulta; 

• reconhecer o padrão silábico das palavras;  
• reconhecer a importância do uso dos sinais de pontuação para dar clareza ao texto e 

expressar emoções;  
• empregar a acentuação tônica sem nomenclatura;  
• reconhecer a função dos artigos o, a, um, uma em textos (sem nomenclatura);  
• entender que os substantivos são palavras que variam em gênero, número e grau; 
• compreender a função dos sinais de pontuação (ponto-final, interrogação, exclamação, 

dois-pontos, ponto e vírgula, vírgula e travessão). 
Matemática 
• representar quantidades na construção do significado do número natural (até 100); 
• registrar o antecessor e o sucessor de um número natural;  
• identificar regularidade de valor posicional compreendendo o zero como marcador de 

posição;  
• ordenar números naturais, tendo como critério as ordens crescente e decrescente;  
• escrever os números naturais associados às quantidades utilizando palavras e registrar 

os números em uma sequência numérica;  
• associar a utilização dos números ordinais às diferentes situações cotidianas;  
• utilizar, ler e escrever os números ordinais até 10;  
• identificar numa sequência numérica os números pares e ímpares;  
• com base em problemas, efetuar operações de adição, subtração e multiplicação sem 

reagrupamento;  
• reconhecer a ideia da divisão por meio de situações cotidianas;  
• reconhecer algumas cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro e identificar as 

situações do cotidiano em que o sistema monetário brasileiro é utilizado;  
• reconhecer as formas geométricas planas e seus contornos (quadrado, triângulo, 

retângulo, circunferência);  
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• ler gráficos e tabelas e responder questões a respeito dos dados coletados;  
• representar quantidades na construção do significado do número natural (até 999);  
• ler e escrever os números ordinais até 20;  
• com base em problemas, efetuar operações de adição com agrupamento, operações de 

subtração e multiplicação sem reagrupamento;  
• construir as tabuadas do 2, 3 e 4 e registrá-las, por meio de diferentes estratégias e 

materiais; 
• reconhecer regularidades entre as tabuadas e utilizá-las as tabuadas como estratégia 

para agilizar cálculos;  
• reconhecer a divisão como a ideia de repartir igualmente;  
• utilizar conhecimentos sobre medidas de tempo em situações do cotidiano;  
• conhecer diferentes medidas de comprimento pela utilização de unidades 

convencionais e não convencionais;  
• nomear as formas geométricas espaciais (sólidos): pirâmide e cubo, ler gráficos e 

tabelas e responder questões a respeito dos dados coletados;  
• perceber que os números ordinais são usados para indicar uma classificação;  
• utilizar, ler e escrever os números ordinais até 30;  
• com base em problemas, efetuar operações de adição, subtração e multiplicação com 

agrupamento;  
• construir as tabuadas do 5, 6 e 7 e registrá-las por meio de diferentes estratégias e 

materiais; 
• reconhecer regularidades entre as tabuadas e utilizá-las como estratégia para agilizar 

cálculos;  
• utilizar conhecimentos sobre medidas de tempo em situações do cotidiano;  
• conhecer diferentes medidas de capacidade pela utilização de unidades convencionais 

e não convencionais;  
• identificar o eixo de simetria em figuras planas;  
• nomear as formas geométricas espaciais (sólidos): cone e esfera;  
• registrar e efetuar as operações com números naturais por meio da divisão exata e 

inexata; 
• conhecer diferentes medidas de massa pela utilização de unidades convencionais e não 

convencionais;  
• identificar o eixo de simetria em figuras planas;  
• nomear as formas geométricas espaciais (sólidos): paralelepípedo e prisma;  
Ciências 
• vivenciar situações em que se perceba a existência do ar;  
• reconhecer a água como um recurso natural indispensável à vida na Terra;  
• identificar algumas formas de utilização do solo pelo homem e compreender que as 

ações do homem interferem no equilíbrio ecológico;  
• reconhecer semelhanças e diferenças no processo de alimentação dos seres vivos e 

compreender que alguns seres vivos produzem seu próprio alimento e outros não;  
• identificar alguns animais e plantas de diferentes regiões brasileiras; comparando 

diferentes ambientes, naturais e construídos, investigando características comuns e 
diversas;  
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• compreender que os seres vivos apresentam características de acordo com o ambiente 
em que vivem;  

• relacionar características de seres vivos de ambiente doméstico;  
• identificar hábitos de higiene que contribuem para a manutenção da saúde;  
• comparar objetos percebendo a evolução das invenções;  
• compreender a importância da pesquisa, mediada pela tecnologia, nas relações entre 

homem e natureza;  
• reconhecer os animais classificados como terrestres;  
• reconhecer as plantas como um grupo de seres vivos com características próprias que 

as diferenciam dos outros grupos de seres vivos, identificar as partes das plantas;  
• identificar animais e plantas aquáticos;  
• reconhecer doenças transmitidas pela água e pelo ar;  
• identificar os seres vivos que compõem uma cadeia alimentar e classificar os animais 

de acordo com sua alimentação;  
• distinguir água doce e água salgada e os locais em que são encontradas;  
• compreender a importância de evitar o desperdício de materiais, objetos e alimentos; 
• reconhecer as formas de captação, armazenamento e tratamento de água;  
• reconhecer a relação existente entre os resíduos produzidos pelo homem e a 

preservação da saúde;  
• identificar problemas ambientais relacionados à ocupação humana;  
• reconhecer as características das cidades;  
• conhecer animais e plantas comumente encontrados nas cidades. 
Geografia 
• reconhecer os pontos cardeais como indicadores de direção, tendo o Sol como 

referência e identificar a direção do nascente e do poente;  
• reconhecer a rosa dos ventos e a bússola como instrumentos de orientação e leitura de 

mapas;  
• identificar, em uma paisagem, elementos que caracterizam sua transformação pela 

ação da sociedade e relatar os motivos que levam a sociedade a transformar a 
natureza;  

• reconhecer as diferentes formas de relevo que compõem a paisagem natural;  
• descrever a importância dos rios para a vida das pessoas;  
• reconhecer as diferenças entre as paisagens urbana e rural;  
• descrever a paisagem do município;  
• identificar os diferentes tipos de cidade;  
• classificar os municípios, de acordo com a quantidade de habitantes e reconhecer as 

diferentes populações das cidades, conforme as influências culturais;  
• relacionar a geração de emprego nas cidades às necessidades sociais e compreender as 

causas que originam o desemprego;  
• identificar os problemas da cidade decorrentes da urbanização;  
• identificar a função dos meios de transporte para as pessoas;  
• reconhecer a importância de se respeitar as leis do trânsito e conhecer os símbolos 

utilizados na sinalização de vias públicas; bem como identificar situações cotidianas 
em que a sinalização de trânsito é utilizada;  
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• relacionar a situação ambiental com a qualidade de vida e a saúde de uma 
comunidade; 

• identificar as consequências da utilização de combustíveis poluentes para a qualidade 
do ar nas cidades;  

• compreender a existência de representantes nas cidades. 
História 
• reconhecer os deslocamentos populacionais e suas causas em diversos momentos de 

história mundial e brasileira;  
• identificar a época de deslocamento dos povos para a consequente formação dos 

municípios; 
• reconhecer os principais motivos de deslocamento de migrantes para os municípios; 
• relacionar o progresso econômico ao aumento populacional das cidades;  
• identificar diferenças e semelhanças em relação às profissões da coletividade e 

identificar as atividades próprias das áreas rurais e urbanas;  
• reconhecer o surgimento do comércio e da indústria e a invenção do dinheiro;  
• identificar os diferentes trabalhos realizados no Brasil atual e de antigamente; 
• comparar as características do trabalho feminino e do masculino de hoje e de outros 

tempos; 
• identificar algumas formas de trabalho infantil de antigamente e dos dias atuais;  
• relacionar os meios de comunicação e de transporte à expansão territorial e comparar 

os meios de comunicação do passado com os atuais;  
• reconhecer as invenções humanas como agentes modificadores do modo de vida. 
Arte 
• reconhecer as cores frias e quentes em diversas superfícies e aplicá-las em diferentes 

técnicas;  
• identificar as características do teatro de sombras e os elementos que compõe essa 

modalidade teatral;  
• reconhecer o significado de orquestra, sua classificação, identificar as notas musicais e 

a notação musical;  
• reconhecer a composição de coreografias;  
• reconhecer a literatura no que diz respeito à história da música;  
• conhecer técnicas de ampliação e redução de desenhos;  
• identificar cores primárias e secundárias em objetos e obras de arte;  
• reconhecer especificidades do teatro. 
Filosofia 
• identificar a própria colocação na sociedade, como sendo parte integrante;  
• reconhecer as diferentes organizações familiares;  
• perceber a participação das pessoas nos diferentes grupos sociais e compreender que 

existem diferenças entre as pessoas e que estas devem ser respeitadas;  
• reconhecer a existência de regras de convívio nos grupos de pessoas;  
• compreender a amizade como forma de relacionamento entre pessoas;  
• reconhecer os valores envolvidos na ação de confiar e perceber a relação existente 

entre o pensamento e a ação;  
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• reconhecer que as ações geram consequências, bem como identificar atitudes 
conscientes; 

• reconhecer a importância da organização e do planejamento na vida das pessoas. 
Inglês 
• empregar os numerais de 1 a 20 ao descrever quantidades;  
• utilizar o vocabulário referente aos elementos culturais presentes nas cidades e aos 

estabelecimentos comerciais;  
• utilizar o vocabulário referente às profissões e a objetos pessoais; 
• utilizar o vocabulário referente aos meios urbano e rural;  
• identificar e nomear animais que são comumente encontrados no campo e na cidade;  
• utilizar o vocabulário referente a formas geométricas ao descrever figuras; 
• nomear os meios de transporte e conhecer palavras relacionadas a eles. 

 

Material Complementar 
 
Material de Matemática em consonância com descritores da Prova Brasil 
 
Apresentar material  para o aluno do Ensino Fundamental I,  volume único, que contemple a 
disciplina de Matemática  em consonância com os descritores da Prova Brasil. 
 
Material com atividades de Educação Física - Infantil 
Essa coleção a ser utilizada pela Secretaria de Educação, deve conter volumes 
individuais para  crianças de 3 a 4 anos, crianças de 4 a 5 anos e crianças de 5 a 6 
anos. 
CD – com cantigas populares CD e livro com as letras das cantigas populares. 
Os conteúdos deverão ser assim apresentados: 
Autoidentificação, orientação do corpo no espaço, lateralidade, equilíbrio, 
coordenação dinâmica geral, coordenação motora finalidade, sentido de direção, 
manuseio, ritmo. 
 
Material com atividades de Educação Física – Ensino Fundamental 
Material com atividades de Educação Física para o Ensino Fundamental 
O livro de Educação Física deve abordar temas como:  ginástica, atividades 
rítmicas, jogos,handebol, voleibol, basquetebol, futsal, lutas, atletismo e esportes 
com bastões e raquetes. 
 
Material com foco no Professor e na sua Formação 
 
Nos dias atuais, em meio a mudanças econômicas, culturais, políticas, sociais e 
tecnológicas, vive-se momentos crescentemente complexos e inesperados. Diante 
desse quadro, deverá ser apresentado um material que trate dos desafios e das 
dificuldades de ser professor nesse período de transformações e de conexão global 
que oferece grande disponibilidade e circulação de informações. Este material 
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deverá ter o objetivo de auxiliar o desenvolvimento do trabalho do professor, 
reunindo textos embasados pela pesquisa e prática de profissionais que atuem na 
área de Educação. A partir das experiências didáticas e reflexões teóricas desses 
profissionais, este livro deve colocar em pauta assuntos de relevância para a 
compreensão das novas demandas que refletem diretamente no trabalho do 
professor em sala de aula. O livro deverá estar dividido em capítulos, e cada 
capítulo deverá apresentar formato livre, podendo ser lido e estudado 
independentemente dos demais. 
 
Agenda do Professor 
 
180  agendas para o professor. Miolo com no mínimo 200 páginas em papel offset 75grs - 
Dimensões: 170 x 250 mm, Espiral revestido com nylon, capa  acoplada em papel cartão 
liso. 
Formação continuada – Assessoria Pedagógica 
 

Oferecer atendimento de implantação, Formação Continuada para a Rede Municipal de 
Ensino, envolvendo todos os profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
coordenadores e diretores, secretário de educação e equipe, com assessoramento, com carga 
horária total de no mínimo 20 (vinte) horas para atender as necessidades da rede em 
questão, distribuídas bimestralmente e mensalmente com atendimento personalizado, 
acompanhamento por  telefone e e-mail em acordo. 

 

O programa de formação continuada deverá: 

Promover pela prática reflexiva e o aprimoramento do trabalho docente, na forma de cursos 
que darão o direito a certificado; 

Ter como finalidade promover o desenvolvimento profissional no que diz respeito aos 
conteúdos disciplinares específicos e às competências profissionais comuns aos educadores; 

Capacitar os professores, coordenadores e diretores para o uso do material didático e os 
auxiliar no planejamento das aulas e ações e em geral; 

Capacitar diretores e coordenadores, oportunizando conhecer ferramentas de gestão 
pedagógica e administrativa.  

 

Nos cursos deverão estar previstas orientações e propostas de atividades de pesquisa e 
desenvolvimento de projetos, conteúdos significativos e sua distribuição ao longo dos níveis 
da Educação Infantil e  Ensino Fundamental, estratégia de apoio e uso de ferramenta 
didática por meio de oficinas e explicitação das bases teóricas que fundamentam a uma 
proposta pautada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), bem como observa e 
atende as normas regedoras da Lei e Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCN). 
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Os cursos deverão ser organizados para turmas, de no máximo 50 professores, sendo 
atendidos por segmento. 

Portal Educacional 

Dispor de portal educacional, totalmente acessado via internet, disponibilizado a todos os 
docentes do município nos segmentos a que se propõe este projeto. 

O professor deverá encontrar no portal educacional várias sugestões para auxiliar na sua 
prática pedagógica. O portal educacional deve ser alicerçado em uma fundamentação teórica 
sólida e aliado a uma prática educacional consistente, além de ser um guia de atividades 
úteis para serem realizadas em sala de aula, no laboratório de informática, no pátio da 
escola, na biblioteca e nos demais espaços físicos da escola. 

O aluno deverá encontrar no portal de educação um ambiente seguro de navegação na 
internet, com links selecionados, entretenimento educativo. As atividades publicadas devem 
ser direcionadas ao professor, para que ele desenvolva o trabalho pedagógico com o aluno. 

O portal educacional deve sofrer permanentemente atualização de informação e conteúdo, 
agregando valor à prática pedagógica dos professores, atendendo às necessidades dos alunos 
e colaborando na comunicação com a família.  

Indicações de links interessantes, bibliografia indicada a eles, entretenimento educativo e 
um clipping de notícias. 

 O portal educacional deverá ofertar canais com os seguintes serviços: 

Sugestões de atividades pedagógicas utilizando sites da internet. 

Apresentar sugestões de encaminhamentos metodológicos.  

As atividades devem ser concebidas por um grupo de professores devidamente capacitados.  
Os roteiros devem buscar uso do dinamismo da web para trabalhar os conteúdos 
programáticos. 

Para cada nível de ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, deve existir 
pelo menos uma sugestão de atividade para cada série, disciplina e bimestre. 

Os sites utilizados poderão ser comerciais, institucionais, organizacionais e de pessoas 
físicas, desde que devidamente analisados pela equipe de professores. 

Sugestões de atividades pedagógicas utilizando notícias veiculadas pela mídia. 

O referido canal deve trazer sugestões de encaminhamentos metodológicos baseados em 
notícias veiculadas pela mídia nacional e internacional. 

Deve introduzir, a partir de uma notícia, um novo conteúdo, reforçar uma temática já 
abordada ou ainda exemplificar algum assunto discutido em sala de aula. 

Para cada nível de ensino, desde a Educação Infantil até o 9° ano do Ensino Fundamental, 
deve existir pelo menos uma sugestão de atividade para cada série, disciplina e bimestre. 

Serviços disponíveis de acordo com a proposta do material didático. 

O canal deverá dispor on-line de ficha de avaliação do material didático e download dos 
sons correspondentes à atividade da disciplinas de Língua Inglesa e áudio do material 
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didático de Educação Infantil. Deverá apresentar publicados todos os gabaritos do material 
didático de todas as séries e bimestres em arquivo tipo PDF. 

Agenda 

Este canal deverá informar sobre o que está acontecendo no segmento educacional e nas 
áreas afins. A agenda deve ser regionalizada e ainda permitir que os professores e diretores 
de eventos divulguem, gratuitamente, seus eventos escolares. 

Disponibilizar as atividades realizadas pelos alunos. 

As atividades desenvolvidas pelos alunos deverão ser publicadas no portal educacional e 
acessadas por eles próprios, pela família e pela comunidade. 

Para o envio de projetos educacionais o portal educacional deve disponibilizar um canal de 
envio de projeto de atividades.  

Sugestões de uso de filmes e vídeos em sala de aula 

O canal deverá sugerir filmes e suas possíveis relações com conteúdos desenvolvidos em 
sala de aula, de modo que o professor utilize esses filmes como elementos 
motivadores/desencadeadores de um novo conteúdo, para reforçar uma temática já abordada 
ou visando à ilustração de um tema. 

Clipping de notícias 

Sistema de acesso 

O portal educacional deve contar com sistema de acesso em que professores e alunos 
tenham um usuário e senha individuais.  O sistema de acesso deverá ter serviço de suporte 
on-line e telefônico, disponível no mínimo em horário comercial. 
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Anexo II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
 
 
Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento Licitatório 
nº 04/2017 na modalidade pregão presencial nº 04/2017, instaurado por essa Prefeitura, que 
atendemos plenamente aos requesitos do edital. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
Porecatu,          de            de  2017. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
 com carimbo da empresa 
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Anexo III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO  

 
Ref: (identificação da licitação e do pregão) 
 
.................................., inscrita no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu 
representante legal, Sr. (Sra.) ..............................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº......................... e do CPF nº.................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com ¨X¨, conforme o caso): 
 
( ) não emprega menor de dezesseis anos 
( ) emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz. 
                       (assinalar com ¨X¨, conforme o caso) 
  

Porecatu, ......../......./2017. 
 
 

............................................................ 
Representante legal 
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Anexo IV 
 
 
 
À 
COMISSÃO DE LICITAÇAO 
Prefeitura do Município de Porecatu 
Estado do Paraná. 
 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento Licitatório 
nº 04/2017, sob a modalidade pregão presencial nº 04/2017, instaurado por essa Prefeitura, 
que inexistem impedimentos legais para licitar ou contratar com o Poder Público, em 
qualquer de suas esferas. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
Porecatu,          de            de 2017. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante  
com carimbo da empresa 
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Anexo V - Minuta de Contrato 
 

CONTRATO Nº XX/2017, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORECATU 
E __________________________________ 

 

Pelo presente instrumento particular vinculado ao procedimento licitatório nº 01/2017, 
modalidade Pregão Presencial nº 01/2017, de um lado o Município de Porecatu, inscrito no 
CNPJ sob o nº 80.542.764/0001-48, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 344, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Fábio Luiz Andrade, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Travessa Vereador Henrique Blanco Vidal, nº 48, Vila Olga Atalla, nesta 
cidade, RG nº 9.311.246-6 SSP/PR, CPF 076.434.699-70 doravante denominado 
CONTRATANTE e, de outro lado, 
_________________________________________________________, CNPJ/CPF sob o nº, 
portador (a) do RG nº _______________, residente à _____________________________, 
no município de _____________, ao final assinado (a), doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente, mediante as seguintes condições: 

 

Cláusula Primeira – A Contratada implantará sistema de ensino composto por material 
didático para alunos e professores da rede pública municipal, desde a educação infantil (5 
anos) ao 3º ano do ensino fundamental, incluindo Portal Educacional, assessor pedagógica 
presencial,capacitação e formação para a comunidade escolar ao longo do ano letivo de 
2017 e 180 agendas para 2017 para os professores.  

 
Cláusula Segunda – O valor a ser pago pelo contratante à contratada pela implantação do 
sistema é de R$ _________ (____________________________), apresentado na referida 
proposta, já incluídas todas e quaisquer despesas, com as dotações orçamentárias 
2.033.3390.30.00.00-1516 e 2.02.031.3390.30.00.00-1515 
 
Cláusula Terceira – Para o pagamento da importância referida, será observado o seguinte: 
1 - O pagamento será efetuado à vista em até 30 dias após a realização dos serviços e 
emissão da Nota Fiscal.  
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento se dará no mesmo dia 12 do mês subsequente, desde que a sua correção seja 
feita até o final do mês em curso, ou no dia 12 do próximo mês. 
3 - O pagamento será realizado mediante depósito em conta corrente em nome da 
Contratada, podendo esta optar por uma das seguintes instituições financeiras: CEF, BB, 
Itaú e Bradesco ou no caixa da Tesouraria Municipal através de cheque nominal. 
4 – As notas fiscais deverão conter o nome da Secretaria que efetuou a compra, o número da 
licitação, do pregão e do contrato. 
. 
Cláusula Quarta - A CONTRATADA obriga-se a:  
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1 - Aceitar as condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
2- Assumir total responsabilidade pelos serviços prestados e materiais fornecidos; 
3 –  – Após a assinatura do contrato a empresa vencedora deverá entregar as 180 agendas e 
apostilas do 1º Bimestre no dia 31/01/2017, do 2º em 27/04/2017, do 3º em 14/07/2017 e do 
4º em 26/09/2017 na Secretaria de Educação. A assessoria deverá ser de no mínimo 20 
horas ao final de cada bimestre. Os cursos deverão ser ministrados em 01 e 02/02/2017 e 24 
e 25/07/2017 com duração mínima de 06 horas, com temas a serem definidos pela 
Secretaria; 
4 - Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, se a CONTRATADA não iniciar os 
serviços sem motivo aceito pela Administração, e não aceitar as condições estabelecidas 
decairá do direito à mesma, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 
8666/93, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 
5 - É facultado à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, nas 
condições do artigo 64, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 
 
Cláusula Quinta – Os valores contratados são fixos e irreajustáveis. 
 
Cláusula Sexta – A vigência do contrato é de 12 (doze) meses. 
 
Cláusula Sétima – Na hipótese da contratada descumprir as obrigações assumidas, no todo 
ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 
 
Cláusula Oitava – O fiscal do contrato é o Secretário de Educação, Valdinei de Alcântara 
Dias. 
 
Cláusula Nona – O contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, mediante 
autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que 
demonstrada a conveniência para a administração. 
 
Cláusula Décima – Fica eleito o Foro da Comarca de Porecatu – Paraná, para a solução das 
questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por estarem justos e acertados firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor. 
 
Porecatu, ___ de ______________  de 2017. 
 
 
Fábio Luiz Andrade-Prefeito 
Contratante 

 
           Contratada 
 
 

Testemunha 1 – nome, RG e CPF                                 Testemunha 1 – nome, RG e CPF 


