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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

OBJETIVO:  Contratação de empresa especializada para Aquisição de materiais impresso e digital de 

apoio pedagógico nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática destinados a alunos 

e educadores do Ensino Fundamental do 5º e 9º ano, em consonância com a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, com foco nas competências e habilidades em leitura e resolução de problemas 

matemáticos e apoio à realização de avaliações externas, por meio de recursos didáticos, assessoria 

pedagógica e ferramentas digitais de gestão e acompanhamento. 

JUSTIFICATIVA:  A avaliação educacional é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho 

do professor, ela deve acompanhar todos os passos do processo de ensino e aprendizagem. É através dela 

que vão sendo comparados os resultados obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos 

alunos, conforme os objetivos propostos, a fim de verificar progressos, dificuldades e orientar o trabalho 

para as correções necessárias. A avaliação insere-se não só nas funções didáticas, mas também na própria 

dinâmica e estrutura do Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA). 

Nosso compromisso com a qualidade da educação requer que os processos de avaliação estejam alinhados 

à aprendizagem e ao desenvolvimento dos educandos, e ao Projeto Político Pedagógico de nossas unidades 

escolares. Pensar a avaliação e seus processos no âmbito das reflexões acerca do currículo reveste-se de 

grande importância pelas implicações que podem ter na formação dos educandos. 

Nessa perspectiva, não se trata de medir ou classificar a aprendizagem dos nossos educandos, mas de 

compreender que aprender é um processo de desenvolvimento humano e que todos somos capazes de 

aprender, agir, sentir e pensar. 

Avaliação, planejamento e registro estão interligados e relacionam-se o tempo todo durante a efetivação 

da prática pedagógica, porém, são necessários momentos específicos para o estudo, e formação continuada 

visando aprofundamento e o redimensionamento do planejamento pensado anteriormente. É fundamental 

priorizarmos tempo exclusivo para este fim. 

A sistematização dos registros permite perceber e acompanhar o desenvolvimento global dos educandos, 

em sua individualidade e na sua coletividade. Desta forma a organização dos registros referente ao percurso 

acadêmico do educando refletirá a sistematização do planejado e do vivido, efetivando verdadeiramente 

uma avaliação formativa. Avaliação esta que resulta numa leitura ampliada das situações decorrentes de 
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encaminhamentos pedagógicos, legitimados pelo processo ensino-aprendizagem e permite que os 

envolvidos sejam considerados os protagonistas do cenário educativo escolar. 

A BNCC propõe uma matriz comum para todos. Com isso, habilidades e competências têm foco 

diferenciado. Afinal, a ideia é desenvolver o estudante em suas mais diversas dimensões, como física, 

intelectual, cultural e emocional. 

A avaliação externa em larga escala (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – Saeb) tem o 

objetivo de diagnóstico e é desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep/MEC); sendo assim, visa avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema 

educacional. Os resultados das avaliações externas são importantes para analisar a Educação em todo o 

país, servindo como ferramenta fundamental para a elaboração de políticas públicas e contribuindo para a 

definição dos direitos de aprendizagem que todo educando deve ter assegurado. Cabe às redes de ensino e 

às escolas criarem suas estratégias para garantir esse direito. Ainda devemos considerar que de acordo com 

a Portaria Nº 458, de 5 de maio de 2020 institui normas complementares necessárias ao cumprimento da 

Política Nacional de Avaliação da Educação Básica. O artigo 8º se refere a periodicidade em que a 

avaliação ocorrerá: 

“Art. 8º O Saeb será realizado anualmente, com caráter censitário, tendo como objetivo aferir o domínio 

das competências e das habilidades esperadas ao longo da educação básica, de acordo com a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC e as correspondentes diretrizes curriculares nacionais.” 

Aumentar a recorrência da avaliação tem por objetivo oferecer devolutivas rápidas a todas as redes sobre 

o desenvolvimento ao invés de esperar dois anos para saber como está a aprendizagem, a as instituições 

teriam esse diagnóstico anualmente. O objetivo não é de nota, mas como um instrumento pedagógico na 

ponta, quanto mais rápida for a devolutiva, melhor as redes de ensino vão conseguir reagir e dar uma 

resposta aos problemas. 

Sabe-se que a fluência e compreensão leitora e as habilidades matemáticas são grandes desafios da 

educação no Brasil. Além das avaliações do Saeb, avaliações educacionais internacionais, como o 

Programa Internacional de Avaliação dos Alunos (Pisa), mostram que muitos alunos chegam ao final do 

ensino fundamental com níveis de proficiência em língua portuguesa e matemática extremamente baixos. 

Após a análise dos dados pela equipe técnica definimos que há necessidade de intervenções específicas 

que promovam tanto a melhoria da aprendizagem, elevando o número de alunos com aprendizado 

adequado, e consequentemente, o aumento do índice do Ideb. 
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                Anos iniciais                                                                 Anos finais 

 

 

IDEB – REDE MUNNICIPAL DE ENSINO - POTIM 

FUND I META 2017 RESULTADO 2017 META 2019 RESULTADO 2019 

5º ANO 5,5 5,9 6,0 6,2 

9º ANO 5,2 4,2 5,5 5,1 

 

Considerando os componentes avaliados na última edição (2019) em Língua Portuguesa, 9º anos, 33% é a 

proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência de leitura e interpretação de textos.  E 

24% dos educandos ainda apresentam pouco aprendizado. Em Matemática, 23% dos alunos estão dentro 

do aprendizado esperado e 52% pouco aprendizado, de acordo com dados extraídos do QEdu. Nosso 

desafio e compromisso com os anos finais é melhorar o nível de aprendizado. 

Segundo dados, a proficiência de nossos alunos nas últimas duas edições, melhorou nos anos iniciais, mas 

ainda apresentamos mais de 25% de alunos com nível baixo e insuficiente, isto é, com pouco aprendizado. 

Nos anos finais, embora tenha aumentado o nível quantitativo de proficiência, ainda encontramos na rede 

alunos com níveis muito baixos (41% em Língua Portuguesa e 24% em Matemática). Mais de 10% de 

nossas crianças nos anos finais precisam de atividades de reforço e recuperação de conteúdo. 

Aumentar a recorrência da avaliação tem por objetivo oferecer devolutivas rápidas a todas as redes sobre 

o desenvolvimento ao invés de aguardar dois anos para saber como está a aprendizagem, as instituições 

teriam esse diagnóstico anualmente. O objetivo não é de nota, mas como um instrumento pedagógico na 
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ponta, quanto mais rápida for a devolutiva, melhor as redes de ensino vão conseguir reagir e dar uma 

resposta aos problemas. 

Considerando essa análise, faz-se necessário, em caráter de urgência, investir na aquisição de instrumentos 

com material e formação específica visando ofertar condições adequadas e instrumentalização a todos os 

professores da rede, de forma a proporcionar situações de aprendizagem significativa para todos os alunos, 

(direito este constante na LDBN 9394/96), garantindo consequentemente, a melhora do Ideb do Município. 
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ANEXO I 

DESCRITIVO TÉCNICO 

 

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

1 250 LIVRO 

Material de apoio pedagógico para o 5º ano do Ensino 
Fundamental — Língua Portuguesa: Livro consumível, 
impresso em papel offset gramatura mínima de 90g/m2 
empastado em capa plástica, com textos e atividades 
selecionados e elaborados a partir da Matriz de Referência do 
Saeb. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 
acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. As atividades devem trazer uma diversidade de 
gêneros textuais a partir dos quais se organizem exercícios de 
compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à 
apreensão de diferentes textos, como: tirinha, verbete, carta, 
fábula, anedota, texto de divulgação científica, conto popular, 
poema, notícia, anúncio publicitário, bula, reportagem, poema 
narrativo, história em quadrinhos, crônica e resenha, com o 
objetivo de consolidar a competência leitora. Cada lição deverá 
ser planejada para uma hora/aula. Conter no mínimo 20 lições 
com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. Deve incluir material de apoio cartonado e destacável 
que fomente o trabalho com as competências socioemocionais. A 
cada bloco de conteúdos trabalhados, deverá encontrar inserido 
no próprio livro, sem folhas à parte no mínimo 4 simulados, a 
serem aplicados bimestralmente, relativos às principais 
habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, 
progressivamente mais complexas, com o objetivo de propiciar a 
avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com 
relação às habilidades previstas a partir do trabalho com os 
descritores da Matriz de Referência do Saeb. Deverão estar 
inseridas no mínimo 4 folhas de respostas / gabaritos 
destacáveis, modelo similar aos das provas oficiais das 
avaliações externas não sendo folhas a parte, que deverão ser 
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado, para que se 
familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das 
avaliações externas. Os gabaritos devem ser tabulados em 
plataforma virtual, com a possibilidade de leitura de resultados por 
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meio de tecnologia QR Code. Constar o número do registro do 
livro no ISBN.  

2 250 LIVRO 

Material de apoio pedagógico para o 5º ano do Ensino 
Fundamental I — Matemática: Livro consumível, impresso em 
papel offset gramatura mínima 90g/m2 empastado em capa 
plástica, com textos e atividades selecionados e elaborados a 
partir da Matriz de Referência do Saeb. A sequência de conteúdos 
deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) considerando uma 
ordem crescente de dificuldade. O foco deve ser o domínio de 
estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da 
competência matemática, por meio de questões que guiem os 
alunos, de modo detalhado e por etapas que perpassem desde a 
compreensão da linguagem matemática e dos enunciados até a 
resolução das situações-problema. contemplando temas que 
fomentem esse processo, como: Números e sistema de   
numeração decimal, Poliedros e corpos redondos, Adição e 
subtração,  Multiplicação e divisão, Localização e movimentação 
no plano, Polígonos, Unidades de medida de tempo, Números na 
forma de fração, Operações com números na forma de fração, 
Grandezas e medidas de comprimento, Perímetro, Localização, 
movimentação e plano cartesiano, Números na forma decimal, 
Operações com números na forma decimal, Porcentagem, Área, 
Ampliação e redução de figuras, Unidades de medida de massa, 
Unidades de medida de capacidade, Tabelas e gráficos. Cada 
lição deverá ser planejada para uma hora/aula. Deverá conter no 
mínimo 20 lições com graus progressivos de dificuldade 
envolvendo diferentes habilidades. Deve-se incluir material de 
apoio, em papel cartonado para facilitar o manuseio dos 
estudantes, com peças e tabuleiros de jogos de batalha naval e 
frações, além de material de apoio destacável para o fomento ao 
trabalho com competências socioemocionais. A cada bloco de 
conteúdos trabalhados, deverá encontrar inserido no próprio livro, 
sem folhas à parte, no mínimo 4 simulados, a serem aplicados 
bimestralmente, relativos às principais habilidades trabalhadas no 
bloco de lições anterior e, progressivamente, mais complexas, 
com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de 
aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades 
previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de 
Referência do Saeb. Deverão estar inseridas no mínimo 4 folhas 
de respostas / gabaritos destacáveis, modelo similar aos das 
provas oficiais das avaliações externas não sendo folhas a parte. 
que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
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simulado, para que se familiarizem com o modelo de provas 
oficiais, similar ao das avaliações externas. Os gabaritos devem 
ser tabulados em plataforma virtual, com a possibilidade de leitura 
de resultados por meio de tecnologia QR Code. Constar o número 
do registro do livro no ISBN.  

3 220 LIVRO 

Material de apoio pedagógico para o 9º ano do Ensino 
Fundamental — Língua Portuguesa: Livro consumível, 
impresso em papel offset gramatura mínima 90g/m2 empastado 
em capa plástica, com textos e atividades selecionados e 
elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb. A sequência 
de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em Língua 
Portuguesa, as atividades devem trazer uma diversidade de 
gêneros textuais a partir dos quais se organizem exercícios de 
compreensão que trabalhem múltiplas habilidades levando à 
apreensão dos variados sentidos de diferentes textos, como: 
Biografia e autobiografia, crônica, conto e romance de ficção 
científica tira, cartum e charge, fábula, miniconto, haicai e soneto, 
verbete enciclopédico e de dicionário, manual de instruções, 
anúncio publicitário, infográfico, resumo, resenha crítica, artigo de 
opinião, carta denúncia, notícia e reportagem com o objetivo de 
consolidar a competência leitora. Cada lição deverá ser planejada 
para uma hora/aula. Deverá conter no mínimo 20 lições com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados, deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte, no mínimo 
4 simulados, a serem aplicados bimestralmente, relativos às 
principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, 
progressivamente mais complexas, com o objetivo de propiciar a 
avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com 
relação às habilidades previstas a partir do trabalho com os 
descritores da Matriz de Referência do Saeb. Deverão estar 
inseridas no mínio 4 folhas de respostas / gabaritos destacáveis, 
modelo similar aos das provas oficiais das avaliações externas 
não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos 
alunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem com o 
modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações externas. Os 
gabaritos devem ser tabulados em plataforma virtual, com a 
possibilidade de leitura de resultados por meio de tecnologia QR 
Code. Constar o número do registro do livro no ISBN. 

4 220 LIVRO 
Material de apoio pedagógico para o 9º ano do Ensino 

Fundamental — Matemática: Livro consumível, impresso em 
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papel offset gramatura mínima de 90g/m2, com textos e 
atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de 
Referência do Saeb. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de com os conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 9º ano, considerando uma 
ordem crescente de dificuldade. O foco deve ser o domínio de 
estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da 
competência matemática, por meio de questões que guiem os 
alunos, de modo detalhado e por etapas que perpassem desde a 
compreensão da linguagem matemática e dos enunciados até a 
resolução das situações-problema, contemplando temas que 
fomentem esse processo, como: Frações e decimais, medidas e 
porcentagem, resolução de problemas, radicais e problemas com 
números racionais, expressões algébricas, figuras semelhantes, 
plano cartesiano: ponto médio, perímetro e área, proporções e 
grandezas, ângulos e triângulo retângulo, equações polinomiais 
do 2º. Grau, equações e inequações, tabelas e gráficos, resolução 
de sistemas no plano cartesiano, polígonos e circunferência, área 
e volume. Cada lição deverá ser planejada para uma hora/aula. 
Conter no mínimo 20 lições com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de 
conteúdos trabalhados, deverá encontrar inserido no próprio livro, 
sem folhas à parte, no mínimo 4 simulados, a serem aplicados 
bimestralmente, relativos às principais habilidades trabalhadas no 
bloco de lições anterior e, progressivamente, mais complexas, 
com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de 
aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades 
previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de 
Referência do Saeb. Deverão estar inseridas no mínimo 4 folhas 
de respostas / gabaritos destacáveis, modelo similar aos das 
provas oficiais das avaliações externas não sendo folhas a parte, 
que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado, para que se familiarizem com o modelo de provas 
oficiais, similar ao das avaliações externas. Os gabaritos devem 
ser tabulados em plataforma virtual, com a possibilidade de leitura 
de resultados por meio de tecnologia QR Code. Constar o número 
do registro do livro no ISBN.  

5 10 LIVRO 

GUIA E RECURSOS DIDÁTICOS 5º ANO - LÍNGUA 
PORTUGUESA. Guias do professor impresso em papel offset 
gramatura mínima de 90g/m2 empastado em capa plástica que 
apresente orientações detalhadas para cada lição proposta ao 
estudante, encaminhamentos para aplicação e correção dos 
simulados. Reprodução reduzida e gabaritada do livro do aluno, 
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e para cada lição proposta ao estudante, à descrição da 
habilidade desenvolvida na atividade, orientações de 
encaminhamentos e orientações para explorar dificuldades além 
da explicitação dos descritores da Matriz de referência do Saeb 
abordados em determinadas | atividades. Deverão acompanhar 
no mínimo 4 fichas impressas em Offset, para registro e 
acompanhamento das habilidades que os alunos dominam e as 
que ainda demandam atenção em cada simulado aplicado, com 
o objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de 
cada aluno e de toda turma após a aplicação dos simulados 
contidos no livro do aluno. Deverá incluir no mínimo 3 cartazes 
que explicitam a data dos simulados, incentivam o trabalho com 
competências socioemocionais, e que preveem a divulgação dos 
“combinados da turma”, de modo a auxiliar na organização da 
sala de aula e na condução de atividades, material de apoio 
cartonado que fomente o trabalho com as competências 
socioemocionais. 

6 10 LIVRO 

GUIA E RECURSOS DIDÁTICOS 5º ANO - MATEMÁTICA. 
Guias do professor impresso em papel offset gramatura mínima 
de 90g/m2 empastado em capa plástica que apresente 
orientações detalhadas para cada lição proposta ao estudante, 
encaminhamentos para aplicação e correção dos simulados. 
Reprodução reduzida e gabaritada do livro do aluno, e para cada 
lição proposta ao estudante, à descrição da habilidade 
desenvolvida na atividade, orientações de encaminhamentos e 
orientações para explorar dificuldades, além da explicitação dos 
descritores da Matriz de referência do Saeb abordados em 
determinadas | atividades. Deverão acompanhar no mínimo 4 
fichas impressas em Offset, para registro e acompanhamento das 
habilidades que os alunos dominam e as que ainda demandam 
atenção em cada simulado aplicado, com o objetivo de oferecer 
um diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e de toda 
turma após a aplicação dos simulados contidos no livro do aluno. 
Deverá incluir no mínimo 3 cartazes que explicitam a data dos 
simulados, incentivam o trabalho com competências 
socioemocionais, e que preveem a divulgação dos “combinados 
da turma” de modo a auxiliar na organização da sala de aula e na 
condução de atividades, deve-se incluir material de apoio, em 
papel cartonado com peças e tabuleiros de jogos de batalha naval 
e frações, além de material de apoio destacável para o fomento 
ao trabalho com competências socioemocionais. 

7 6 LIVRO 
GUIA E RECURSOS DIDÁTICOS 9º ANO - LÍNGUA 

PORTUGUESA. Guias do professor impresso em papel offset 
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gramatura mínima de 90g/m2 empastado em capa plástica que 
apresente orientações detalhadas para cada lição proposta ao 
estudante, encaminhamentos para aplicação e correção dos 
simulados. Reprodução reduzida e gabaritada do livro do aluno, 
e para cada lição proposta ao estudante, à descrição da 
habilidade desenvolvida na atividade, orientações de 
encaminhamentos e orientações para explorar dificuldades, além 
da explicitação dos descritores da Matriz de referência do Saeb 
abordados em determinadas | atividades. Deverão acompanhar 
no mínimo 4 fichas impressas em Offset, para registro e 
acompanhamento das habilidades que os alunos dominam e as 
que ainda demandam atenção em cada simulado aplicado, com 
o objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de 
cada aluno e de toda turma após a aplicação dos simulados 
contidos no livro do aluno. Deverá incluir no mínimo 2 cartazes 
que explicitam a data dos simulados e incentivam o trabalho com 
competências socioemocionais. 

8 6 LIVRO 

GUIA E RECURSOS DIDÁTICOS 9º ANO MATEMÁTICA. 
Guias do professor impresso em papel offset gramatura mínima 
de 90g/m2 empastado em capa plástica que apresente 
orientações detalhadas para cada lição proposta ao estudante, 
encaminhamentos para aplicação e correção dos simulados. 
Reprodução reduzida e gabaritada do livro do aluno, e para cada 
lição proposta ao estudante, à descrição da habilidade 
desenvolvida na atividade, orientações de encaminhamentos e 
orientações para explorar dificuldades, além da explicitação dos 
descritores da Matriz de referência do Saeb abordados em 
determinadas | atividades. Deverão acompanhar no mínimo 4 
fichas impressas em Offset, para registro e acompanhamento das 
habilidades que os alunos dominam e as que ainda demandam 
atenção em cada simulado aplicado, com o objetivo de oferecer 
um diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e de toda 
turma após a aplicação dos simulados contidos no livro do aluno. 
Deverá incluir no mínimo 2 cartazes que explicitam a data dos 
simulados e incentivam o trabalho com competências 
socioemocionais. 

9 30 DIÁRIO 

DIÁRIO DO PROFESSOR impresso em papel off set gramatura 
mínima de 90g/m2 conter informações que orientem e contribuam 
para as práticas pedagógicas, incluindo adesivos para 
identificação de lições, simulados e formações pedagógicas, 
adesivos que fomentem o trabalho com as competências 
socioemocionais, informações sobre o Saeb e Ideb, tabelas para 
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preenchimento de no mínimo 4 planos de ação por simulado e 
planejador anual. 

10 15 LIVRO 

LIVRO DO COORDENADOR ANOS INICIAIS / ANOS FINAIS.  
complementar, impresso em papel offset com gramatura mínima 
de 90g/m2 empastado com capa plástica, destinado aos gestores 
pedagógicos das unidades escolares para uso nos componentes 
curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, organizado em 
formato de livro anual por segmento, apresentando informações 
sobre a gestão pedagógica nas escolas, avaliação e gestão de 
resultados, Saeb e Ideb, exemplos de planos de ações a serem 
desenvolvidos com professores, proposta pedagógica dos 
materiais destinados a alunos e professores e descritores de cada 
simulado aplicado aos estudantes. 

 

1. Material Didático de Apoio 

Os materiais didáticos a serem adquiridos devem conter conteúdos que atendam às exigências da BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular), focados nas habilidades e em competências avaliadas em exames 

nacionais que são elaborados a partir das Matrizes de Referência do Saeb, tanto de Língua Portuguesa 

quanto de Matemática. 

As Matrizes de Referência em Língua Portuguesa e em Matemática devem estar contempladas de 

forma ampla e articuladas nas lições e exercícios que compõem os livros didáticos. Os textos devem estar 

de acordo com a faixa etária dos alunos, tanto no que diz respeito à sua linguagem, quanto à diversidade 

de tipos e gêneros, estarem alinhados com os critérios das avaliações externas e demais competências 

necessárias para se atingir a proficiência na Língua Portuguesa e na Matemática. As matrizes de Referência 

que compõe o material de apoio pedagógico complementar devem atender aos descritores estabelecidos. 

Em Língua Portuguesa, os livros devem visar à aquisição do sistema de escrita alfabético e ao 

desenvolvimento da fluência leitora nos 1º e 2º anos, considerando que estudos internacionais têm 

mostrado que é comum as crianças não compreenderem os textos que leem porque, apesar de já saberem 

decodificar muitas palavras, elas ainda não conseguem ler com fluência. Já a partir do 3 até o 5º ano do 

Ensino Fundamental, as lições devem ser destinadas exclusivamente ao desenvolvimento de habilidades 

de leitura e compreensão de textos e estruturadas com base nos gêneros textuais que circulam com maior 

frequência entre os estudantes do Ensino Fundamental. 

Em Matemática, nos 1º e 2º anos, os livros devem promover situações de aprendizagem que 

propiciem o desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de jogos. A partir do 3º ano, visem ao 

domínio de estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competência matemática, ou seja, 
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compreender a linguagem matemática, os enunciados e resolver situações problema. Para propiciar o 

desenvolvimento dessas habilidades competências e contribuir para a construção dos diferentes modos de 

raciocínio, o material deve estar organizado segundo a perspectiva da resolução de problemas, partilhando 

da mesma convicção que orienta os processos avaliativos do Saeb, que defendem a ideia de que a aquisição 

de conhecimento matemático torna-se significativa e efetiva por meio da prática de enfrentamento de 

situações desafiadoras, que exigem o desenvolvimento de estratégias de resolução. 

A sequência de lições proposta nos materiais deve seguir uma ordem crescente de dificuldade 

baseada no texto (em Língua Portuguesa) e na situação- problema (em Matemática). 

O Guia deve ter a finalidade de nortear nossa equipe docente objetivando a Garantia de uma 

Educação de Qualidade para Todos, proporcionando a organização das atividades, considerando o 

Calendário Escolar, as Estruturas Curriculares e o documento referência para elaboração dos Planos de 

Ações, visando alcançar as metas. 

O Guia deverá oferecer também as condições necessárias para o desenvolvimento da ação dos 

professores realizando o monitoramento, o acompanhamento, a avaliação, apoiando as unidades 

escolares para que possam garantir o desenvolvimento de estratégias que visam a aquisição de habilidades 

e competências pelos alunos, nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. 

O coordenador pedagógico tem extrema importância no ambiente escolar, tendo em vista que ele 

promove a integração dos indivíduos que fazem parte do processo ensino-aprendizagem, estabelecendo, 

de forma saudável, as relações interpessoais entre os envolvidos. É um profissional que atua entre a direção 

e os educadores, mas também se relaciona com os alunos e os familiares. 

Ele tem um papel estratégico na mediação entre as diferentes instâncias educacionais, exercendo 

funções de articulação, formação e transformação. Por meio delas, o seu objetivo principal é oferecer o 

suporte requerido para que os estudantes aprendam da melhor maneira possível. Sendo assim, ao 

entendermos a importância deste profissional, faz-se necessário um material complementar que venha 

fundamentar o trabalho com as Matrizes, potencializando os resultados. 

A BNCC define dez competências gerais e aponta que a formação inicial e continuada deve ser 

baseada em três dimensões: conhecimento, prática e engajamento. A dimensão do conhecimento está 

relacionada ao domínio dos conteúdos. A prática refere-se, a saber criar e gerir ambientes de aprendizagem. 

A terceira dimensão, engajamento, diz respeito ao comprometimento do professor com a aprendizagem e 

com a interação com colegas de trabalho, famílias e a comunidade escolar.  

Professores aprendem melhor quando têm a oportunidade de praticar, refletir sobre a prática e 

dialogar sobre o processo, sendo assim, a formação precisa ser continuada, com possibilidade de interação 
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contínua entre os professores e formadores. A formação em serviço é considerada mais efetiva quando 

articulada e coerente com as demais políticas da rede. A partir disso, propor diretrizes que garantam uma 

implantação satisfatória na rede de ensino, de modo a aproximar a linguagem das avaliações externas à 

linguagem utilizada em sala de aula. 

 

2. Apresentação 

A proposta de apresentação do material docente deverá ser de acordo com o mencionado: 

A. Reunião técnica de alinhamento 

Acreditamos que um dos principais fatores para o sucesso da implementação do projeto em nossa 

rede de ensino é o engajamento dos educadores tanto na utilização dos materiais, quanto no aproveitamento 

das ações formativas, oferecidas. Para tanto solicitamos uma reunião técnica de alinhamento que terá como 

pauta os pontos a seguir 

Demandas educacionais da rede e possibilidades de intervenção; Apresentação detalhada dos 

materiais; implantação com gestores, bem como apresentar os recursos da plataforma. 

 

3. Suporte Digital 

O uso de tecnologia na educação traz transformação e benefícios, tanto para os alunos, quanto para 

professores, explorando novas estratégias e formas de adquirir conhecimento e conteúdo, a empresa 

vencedora do certame deverá oferecer recursos digitais para uso como forma de obter o a tabulação dos 

simulados aplicados bimestralmente, essa plataforma deverá gerar relatórios e gráficos com resultados das 

aplicações, por aluno, por escola, por classe e por rede, trazendo dados de acerto com descrição por 

descritor.  

O perfil da Secretaria de Educação deverá permitir à equipe gestora obter os seguintes dados: o 

resumo dos simulados aplicados pela rede, indicando a quantidade de alunos e escolas cadastrados e 

avaliados, além da média de porcentagem de acertos da rede, organizados em Língua Portuguesa e 

Matemática, e calendário de aplicações: Status das aplicações por simulado; “resultados gerais”, com 

dados de desempenho organizados por Rede,  Escola, Turma e Alunos e a distribuição dos alunos por nível 

de acerto, “resultados por habilidade”, que apresentam o percentual de acerto da rede nos simulados, 

explicitando o percentual de acertos por descritor da Matriz de Referência do Saeb, de acordo com as 

habilidades que são requisitadas em cada uma das questões e “resultados por escola. 
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Trazer atividades complementares, organizadas por descritor; que apresenta a tabela de descritores 

e habilidades — com base na Matriz de Referência do Saeb — exigidos em cada uma das questões dos 

simulados e o percentual de erros e acertos dos alunos em cada uma delas.  

Para o perfil direcionado as escolas  deverá trazer: resumo dos simulados aplicados pela escola, 

indicando a quantidade de turmas e alunos cadastrados e avaliados,  média de porcentagem de acertos  

organizados em Língua Portuguesa e Matemática,  calendário das aplicações agendadas: em Turmas e 

alunos, ser possível incluir, editar ou mesmo excluir alunos e turmas de uma escola;  Simulados com datas, 

segmentos e matérias e  lançamento de respostas; o gestor escolar ter acesso a “resultados gerais”  

organizados por turma, detalhando as aplicações dos simulados,  distribuição dos alunos por nível de 

acerto, “resultados por habilidade”, apresentar evolução dos alunos nos simulados e as habilidades de cada 

questão, apresentando as habilidades requisitadas e comentários adicionais e “resultados por aluno”,  com 

seu percentual de acertos  

Os professores deverão ter acesso aos simulados aplicados em sua turma com quantitativo  de alunos 

cadastrados e avaliados;  média de porcentagem de acertos da turma e do aluno por disciplina, calendário 

das aplicações agendadas com data limite para lançamento das respostas,  status das aplicações por 

simulado; trazer  os “resultados gerais” da turma, detalhando as aplicações dos simulados, com a 

distribuição dos alunos por nível de acerto, “resultados por habilidade”, apresentando a evolução dos 

alunos nos simulados e a análise sobre cada uma das questões, apresentando as habilidades requisitadas e 

comentários adicionais, acesso a atividades complementares, organizadas por descritor; acesso aos livros 

digitais do professor, atividades complementares e vídeo aulas para cada lição do livro, materiais de apoio, 

disponibilização de conteúdos extras em arquivos de diversos formatos (pdf, doc., vídeo etc.).  

Vídeo aulas destinadas aos estudantes  para cada lição do livro com acesso via web ou aplicativo 

para celular onde os usuários podem acompanhar gratuitamente  ( internet patrocinada) as aulas ministradas 

por professores especialistas,  aulas deverão ser organizadas por ano de escolaridade em ambos 

componentes, as vídeo aulas deverão trazer de forma contextualizada assuntos relativos às lições dos livros 

dos alunos, privilegiando vídeos curtos e dinâmicos, respeitando as especificidades de cada faixa-etária e 

considerando aspectos essenciais a serem abordados em cada lição ou conteúdo disponibilizado no livro 

impresso, jogos virtuais pedagógicos para cada lição, para reforço das estratégias de ensino e aprendizagem 

dos estudantes e ter o resultado lançado automaticamente na plataforma para o acompanhamento do 

professor. 
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Livros digitais, organizados por ano de escolaridade e componente curricular, com possibilidade 

de busca por palavra-chave, flip automático, ampliação ou redução de tela e simulados on-line, via 

aplicativo ou web, com correção automática 

Fórum para apoio pedagógico, ferramenta de acompanhamento com tutoria especializada para sanar 

eventuais dúvidas dos professores na condução das atividades propostas nas formações. Este espaço 

também poderá ser utilizado como instrumento de interação entre os professores, compartilhando suas 

experiências em sala de aula. 

 

A empresa vencedora deverá apresentar amostras de todos itens para avaliação da equipe pedagógica 

da secretaria, a avaliação será feita baseada nos parâmetros definidos no descritivo técnico dos livros 

quanto: 

A) qualidade do papel,  

B) impressão,  

C) quantitativo de lições e conformidade de grau de dificuldades,   

D) adequação a matriz do SAEB e descritores,  

E) materiais complementares,  

F) quantitativo de simulados e tipo de leitura dos resultados,  

G) possibilidade de desenvolvimento de trabalho das competências socioemocionais,  

H) o guia deverá trazer orientações detalhada de cada lição a ser trabalhada,  

I) inclusive com sugestões de encaminhamentos 

J) livro gabaritado,  

K) cartazes para organização da aplicação de simulados,  

L) livro diário do professor orientações que contribuam e ampliem a pratica,  

M) caderno do coordenador trazer planos de ação, e 

N) avaliação e gestão de resultados. 

 

 
 
 

Renata Pedroso Teberga 
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