PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE
CNPJ 45.148.699/0001-70

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA
1.1 – Deverá ser apresentada a amostra do material didático, devidamente
acondicionada em caixa ou envelope, devendo esta atender as especificações contidas
no Anexo I deste edital, sob pena da não aprovação.
2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL
2.1 – Para educação infantil (Maternal I e II; 1ª e 2ª etapa)
Deverá o material vir acompanhado de um Manual de Orientações Metodológicas para o
professor, contendo a proposta pedagógica, assim como as habilidades e sugestões
para o desenvolvimento das atividades apresentadas.
2.1.2 – ESPECIFICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Arte: A proposta do eixo de Arte deverá buscar o aprender por meio
meio da criatividade, da
imaginação, da fantasia, recriando e manipulando diferentes recursos gráficos
(materiais), apropriando-se
se de diferentes técnicas e recursos visuais, visando contribuir
no processo de formação da criança nos aspectos: cognitivos, expressivos,
expre
criativos e
atitudinais e o conhecimento e análise das obras de artes de diferentes artistas.
Natureza (Ciências): A proposta do eixo de Ciências deverá permitir ao aluno a
capacidade de conhecer melhor o seu ambiente, de respeitar o seu próprio corpo,
preservar a sua saúde, assim como despertar seu interesse por toda espécie de vida,
observando e se relacionando com o mundo à sua volta de forma ativa e significativa.
Educação Ambiental: A proposta do eixo de Educação Ambiental deverá ter o
propósito
ósito de desenvolvimento do aluno, bem como a sua capacidade de explorar o meio
ambiente, perceber as necessidades de preservação e, ao mesmo tempo, despertar o
interesse e a colaboração na conservação do planeta, reconhecendo o homem como
elemento integrante
nte transformador do ecossistema.
Linguagem e Comunicação: A proposta do eixo de Linguagem e Comunicação deverá
constituir um dos eixos básicos da Educação Infantil, dada a sua importância para a
formação da criança enquanto sujeito, para a interação e socialização
socialização com outras
crianças e pessoas, na construção do conhecimento e desenvolvimento do pensar e o
quanto isso é importante para o sujeito melhor expressar-se.
expressar se. O domínio da linguagem
surge a partir da prática de múltiplas circunstâncias nas quais a criança
cr
percebe a
função social que ela exerce-nos diferentes contextos. O conteúdo deverá ser
apresentado por meio de atividades práticas interessantes que facilitam o aprendizado e
o desenvolvimento gradativo das capacidades linguísticas básicas do falar, ler e
escrever.
Sociedade e Diversidade: A proposta do eixo de Sociedade e Diversidade deverá
proporcionar ao aluno trocar informações, compartilhar impressões, distinguir
semelhanças e diferenças físicas e comportamentais, fazendo-o
fazendo o perceber-se
perceber
como ser
social, que interage com as instituições família, escola, sociedade, marcando a
existência em uma determinada localidade. Nesta etapa, busca-se
busca
o progressivo
conhecimento que a criança vai adquirindo de si mesma com relação ao outro e o
respeito à diversidade.
Números e Formas: O conteúdo de Matemática deverá ajudar a construir nos
pequenos estudantes da Educação Infantil o pensamento lógico-matemático,
lógico matemático, incorporar
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contextos do mundo real, às experiências e à linguagem natural do indivíduo em
formação. A criança deverá perceber que a Matemática está presente no seu cotidiano,
na forma de organizar seu pensamento, nas atividades que envolvem conhecimento de
suas experiências de mundo, de percepções do que é concreto.
Movimento e Equilíbrio: O conteúdo de Movimento
ovimento e Equilíbrio na Educação Infantil
deverá propor ações que provocam a interação da criança com a cultura do corpo, com
atividades lúdicas e de lazer, com jogos e brincadeiras. Com o corpo, a criança deverá
se manifestar os sentimentos, emoções, representações,
representações, o conhecimento e deverá
aproximar-se
se ainda mais com o aprendizado de usar a capacidade inventiva de pular,
correr, saltar, jogar, entre outras atividades físicas saudáveis de serem praticadas.
2.2 – Para Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
O material
terial deverá ser acompanhado de um Manual de Orientações Metodológicas para
o professor, contendo a proposta pedagógica, assim como as habilidades e sugestões
para o desenvolvimento das atividades propostas.
2.2.1 – ESPECIFICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Linguagem e Comunicação: O conteúdo de Linguagem e Comunicação deverá buscar
ampliar o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à
interação social, ao pensamento, à ética e à estética, à socialização das crianças por
meio da participação
rticipação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais. O material
deverá ampliar o repertório linguístico da criança, envolvendo-a
envolvendo com a familiarização da
linguagem oral e escrita. Ademais, deverá buscar o desenvolvimento da criança e a
capacidade interpretativa, respeitando o nível de evolução conceitual de cada uma por
meio das práticas sociais da leitura e da escrita.
Números e Formas: O conteúdo de Matemática deverá contribuir para que as crianças
elaborem e sistematizem conhecimentos. As atividades
atividades deverão englobar os
conhecimentos matemáticos, tal como aparecem nas práticas sociais que envolvem a
alfabetização e o letramento na Matemática. Do ponto de vista pedagógico, a criança
constrói relações entre os objetos no ato do seu próprio brincar como: agrupar objetos
por semelhanças; fazer classificações simples; compor tamanhos; reconhecer objetos
iguais; associar noções; colecionar conjuntos; contar elementos; analisar formas
geométricas e perceber suas relações com o mundo e sentir o quanto é prazeroso
aprender e entender a Matemática.
Sociedade e Diversidade: Os conteúdos propostos têm como objetivo maior a
adaptação da criança ao meio em que vive, por meio de atividades que buscam facilitar
seu desenvolvimento social, sua observação direta com
com o ambiente à sua volta e sua
socialização com as pessoas. Nesta etapa do ensino fundamental,
fundamental Sociedade e
Diversidade são estudos que se relacionam entre si. À medida que a criança cresce e se
desenvolve, descobre que está inserida em um meio; meio este que também faz parte
da Natureza e da sociedade.
Arte: O conteúdo de Arte se utiliza de diferentes materiais gráficos, desenhos e
pinturas para que cada criança possa explorar as características de cada técnica, suas
possibilidades criativas, assim como sua
sua identificação com imagens diversas dos nossos
artistas plásticos. A proposta temática dos conteúdos de Arte, no
n Ensino Fundamental,
Fundamental
deverá procurar encaminhar a criança à formação do gosto estético e criativo,
estimulando sua inteligência e sua criatividade.
criativi
Música: O conteúdo de Música deverá abranger o ritmo, a melodia e a harmonia como
um processo contínuo de construção que envolve: o perceber, o sentir, o experimentar,
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o imitar, criar e refletir. O cantar simplesmente já traz à criança a tranquilidade
necessária ao seu desenvolvimento cognitivo e social.
Natureza (Ciências): O eixo de Ciências deverá apresentar componentes presentes no
dia a dia da criança. Deverá pretender difundir e estimular a curiosidade sobre o mundo
científico ao seu redor, além
além de propor atividades criativas e reflexivas. As Ciências
desenvolvem as habilidades de: observar, descrever, analisar, classificar, medir,
explorar o ambiente em que se vive, enriquecendo as experiências das crianças
levando-as
as a adquirir hábitos de uma vida sadia em relação à higiene, alimentação e
recreação.
Educação Ambiental: O conteúdo de Educação Ambiental deverá ajudar a criança a
adotar atitudes ecologicamente corretas, de manutenção e preservação do nosso meio
ambiente, assim como a compreender e reconhecer que o homem é o agente
transformador do ecossistema. A proposta do eixo de Educação Ambiental deverá
provocar na criança a reflexão, o pensamento, a percepção da história do ambiente em
que ela vive, sensibilizando-a
sensibilizando
a perceber e compreender o meio ambiente criando
vínculos positivos com a sobrevivência na Terra.
Movimento e Equilíbrio: O eixo Movimento e Equilíbrio deverá contribuir para a
formação e a estruturação do esquema corporal e incentiva a prática do movimento em
todas as atividades da vida da criança. As atividades propostas deverão levar em
consideração a idade da criança, a cultura corporal, visando à formação da sua
personalidade.
Inglês: A proposta do eixo de inglês é utilizar de forma correta o dicionário de inglês.
Tradução de
e palavras, identificar classes gramaticais, perceber que o inglês está
inserido em palavras do nosso cotidiano, ampliação do vocabulário, sinônimos,
derivados, gêneros e ludicidade.
ludicidade
2.3 - Material de Apoio do Ensino Fundamental.
Fundamental
Números e Formas: Auxilio específico para desenvolver as competências de
matemática aos alunos que possuem dificuldade de aprendizagem relacionada ao
transtorno de dislexia, descalculia, TDH, autismo, DI, entre outras.
Linguagem e Comunicação: Auxilio específico para desenvolver
volver as competências de
língua portuguesa aos alunos que possuem dificuldade de aprendizagem relacionada ao
transtorno de dislexia, descalculia, TDH, autismo, DI, entre outras.
2.4 - Material de apoio para prova Brasil e Saresp do Ensino Fundamental.
Fundamental
Números e Formas: Auxilia para a melhoria do IDEB para que o rendimento escolar
municipal seja positivo durante o ano e não tenha retenção.
Linguagem e Comunicação: Auxilia para a melhoria do IDEB para que o rendimento
escolar municipal seja positivo durante
dur
o ano e não tenha retenção.
2.5 – Aulas Interativas (Software) para Educação Infantil e Ensino
Fundamental: Interagir e melhorar o ensino e aprendizagem tanto para alunos na sala
de aula, como os alunos com necessidades especiais, como
com transtorno de dislexia,
descalculia, TDH, autismo, DI, entre outras.
3 – DA ASSESSORIA PEDAGÓGICA E CAPACITAÇÃO
Os serviços de educação infantil e ensino fundamental deverão ser de qualidade e
pautados pelo respeito à individualidade do aluno onde a liberdade
rdade e o respeito se faz
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quando ele se percebe como um ser social, num processo em constante evolução.
evolu
Assim, os serviços deverão oferecer completo suporte pedagógico, por meio de uma
equipe de profissionais qualificados, visando garantir a efetiva realização
realiz
à proposta
metodológica das escolas parceiras.
4 – SERVIÇOS
4.1 – ASSESSORIA PEDAGÓGICA:
4.1.1 – A assessoria deverá fornecer o suporte pedagógico, por meio de visitas, às
unidades conveniadas – bimestralmente, realizando reuniões com secretários, direção,
coordenação e professores, para estudos, reflexão e orientações pedagógicas.
4.1.2 – Avaliação pedagógica semestral com os alunos.
4.2 – PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, OFICINAS POR EIXOS PEDAGÓGICOS E
ENCONTROS.
4.2.1 – As oficinas por eixos temáticos, voltados às equipes de coordenação e/ou
supervisão e docentes, que favorecerão a formação continuada dos professores, o
aperfeiçoamento dos gestores, e o desenvolvimento das atividades previstas na sala de
aula. Estas oficinas deverão oferecer ainda a troca
troca de experiências entre os pares, a
reflexão e a interação dos mesmos;
4.2.2 – Certificado de 40 h com emissão de Certificado de Extensão.
4.2.3 – Encontro Pedagógico anual em comemoração ao Dia dos Professores com
palestrantes de renome;

Item

Alunos Prof.

Total Descrição do Produto

Vl Unitário

Vl. Total

1

2

35

3

38

MATERIAL DIDÁTICO EDUCAÇÃO
INFANTIL(2 A 3 ANOS)

253,30

9.625,40

2

2

45

4

49

MATERIAL DIDÁTICO EDUCAÇÃO
INFANTIL (3 A 4 ANOS)

256,63

12.574,87

257,96

26.827,84

257,96
297,30
297,30
297,30
297,30
297,30
96,50
96,50
96,50
96,50
96,50
85,98
85,98
85,98
85,98
85,98

23.216,40
23.486,70
24.081,30
24.973,20
22.892,10
27.946,20
7.623,50
7.816,50
8.106,00
7.430,50
9.071,00
6.792,42
6.964,38
7.222,32
6.620,46
8.082,12

3

2

99

5

104

MATERIAL DIDÁTICO EDUCAÇÃO
INFANTIL (4 A 5 ANOS)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

85
75
77
80
73
90
75
77
80
73
90
75
77
80
73
90

5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

90
79
81
84
77
94
79
81
84
77
94
79
81
84
77
94

MATERIAL DIDÁTICO EDUCAÇÃO
INFANTIL (5 A 6 ANOS)
ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO
LIVRO INGLÊS - 1º ANO
LIVRO INGLÊS - 2º ANO
LIVRO INGLÊS - 3º ANO
LIVRO INGLÊS - 4º ANO
LIVRO INGLES - 5º ANO
LIVRO ARTE - 1º ANO
LIVRO ARTE - 2º ANO
LIVRO ARTE - 3º ANO
LIVRO ARTE - 4º ANO
LIVRO ARTE - 5º ANO
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LIVRO ALFABETIZAÇÃO - LINGUA
PORTUGUESA

20

1

30

4

34

128,00

4.352,00

21

1

30

4

34

22

1

90

4

94

LIVRO ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA
LIVRO AVALIAÇÕES
DIAGNÓSTICAS - LINGUA
PORTUGUESA

128,00

4.352,00

68,30

6.420,20

23

1

90

4

94

LIVRO AVALIAÇÕES
DIAGNÓSTICAS - MATEMÁTICA

68,30

6.420,20

5.673,33
673,33

28.366,65

5.800,00
800,00

52.200,00

24

1

5

5

SOFTWARE EDUC - AULAS
INTERATIVAS 1 E 2 - INFANTIL

25

1

9

9

SOFTWARE EDUC - AULAS
INTERATIVAS 1 E 2 - FUNDAM. I
TOTAL ORÇAMENTO
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373.464,26

