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ATA DA COMTSSÃO DE ANÁttSE TÉCNICA DO MATERIAL REFERENTE AO

pRoJETO PROVA BRASTL (DESCRTTORES).

pRocEsso N.e 036/20t6lpMEs -ToMADA DE PREçOS N.e 009/2016

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 10 horas, na Sala de Re.uniões da

Secretaria Municipâl de Educação, localizada no Centro Administrativo Municipal, situado à Av. José

Maria de Faria, ne 7L bairro Salto, cidade de Socorro - SP reuniram-se os membros da comissão de

análise técnica do material referente ao Projeto Prova Brasil (Descritores) para os alunos do 4e e 5e

ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2016, incluindo recursos

para o aluno, recursos para o professor, programa de implantação do material didático, portal de

acesso da internet, conforme especificações constantes no termo de referência do edital. A comissão

responsável é composta pelos seguintes servidores: Patrícia Aparecida Oliani Toledo RG 20.011.283;

Fernanda Aparecida de Lima RG 33.7 30.025-2; Nielsen Carvalho de Lima RG 23.353.572-X; Fernando

Montini RG 30.153.475-5; Rosana de Cássia Falciroli Paltrinieri RG 26.649.335-X; Carlos Rafael Pompeu

RG 41.718.389-6, designados através da Portaria n.e 7O98/20L5. Procedeu-se minuciosa avaliação de

todo o material entregue pelas seguintes empresas: 1) EDITORA MODERNA LTDA - FILIAL situada à

Avenida Vereador Abel Ferreira, n,e 374, bairro Vila Regente Feijó, Cidade de São paulo - Sp, CEp:

03.340-000 e 2) PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. situada à Via Anhanguera, n.e S/N, Bairro

Jardim sal§ãdo Filho, cidade de Ribeirão Preto - sP, cEP: 14.079-000, as duas empresas atenderam as

condições mínimas estabelecidas, considerando que a empresa EDITORA MODERNA LTDA - FILIAL

obteve o resultado de 86,36% e a empresa PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. obteve o resultado

de 79,54%, ambas atingiram o mínimo exigido. Nada mais h
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cuja ata vai assinada pelos reprçentantes da
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AVALIAçAO TECNICA DOS MATERIAIS PROVA BRASIL (DESCRITORES) PARA OS ALUNOS DO 4e e 5e ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL - EMPRESA PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A.

Elementos de Analise

Recursos Para o Aluno
Atende
(10,0)

Atende
Parcialmente

(s,0)

Não Atende
(0,0)

Resultado da

Avaliação

Apresenta volume único anual,
sendo consumível, contendo
unidades de trabalho que integrem
conteúdos dos eixos curriculares
presentes na proposta pedagógica

e no programa curricular do
município.

Apresenta conteúdo de fácil
visualização no acompanhamento
das atividades, orientação clara e
condizente com a proposta
pedagógica do munícípio.

X

Apresenta atividades diversificadas
e em quantidades suficiente para a

construção e incorporação do
conhecimento a ser tra balhado.
Apresenta eixos que priorizem o
trabalho interdisciplinar nas áreas
curricularescomo: língua
portuguesa, matemática.

x

Apresenta gramatura adequada,
intensidade de cores, tipos de
letras e encadernação espiralada.

X

Apresenta resistência no
acabamento, bem como qualidade
e boa aparência.

X

Apresenta material de apoio e
recursos para alunos com inclusão,
bem como material ampliado para
aluno com deficiência visual.

x

Total: 50,00 5,0 0,0 55,00
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DÀ EsrÂNc.À DE

§ocoItR&

Elementos dê Analise
Recursos para o professor

Atende
(10,0)

Atende
Parcialmente

(s,o)

.Não
Atende
(o,o)

Resultado
da Avaliação

Apresenta manual do professor
para cada nível de ensino em
volume separado ao material
do aluno.

x 10,0

O manual do professor

apresenta as reproduções das
páginas do material do aluno,
com orientaçôes pedagógicas e

resoluções de cada atividade,
abrangendo também uma

seção destinadas a atividades e
sugestões de planejamento nas
aulas que serão ministradas.

5,0

Apresenta recursos para o
professor, curso e capacitação
dos professores, não agregando
valores extras.

x 10,0

Formação presencial e via web
de no mínimo 30 horas para

aplicação adequada dos
materíais, bem como para

momentos de enriquecimento
do tra balho pedagógico dos
educadores.

10,0

Encontro com todos os
educadores do 4e e 5e ano do
ensino fundamental para
apresentação de sugestões a

serem realízados a partir dos
eixos e unidades trabalhados

10,0

Cursos de formaçãci'para uso
adequado de todos os
materiais, incluindo eventos.

x 0,0

Total: 40,00 5,0 0,0 45,00
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DÀ ESÍÁNCIA DE
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Elementos de Analise Equipe
Pedagógica de Vlsitação Atende

(10,0)
Atende Parcial

(s,o)
Não Atende

(o,o)
Resultado da

Avaliação
A equipe pedagógica realiza:
Uma visita, no início do ano
letivo, para treinamento e

orientação do planejamento
anual com a equipe
pedagógica da secretaria
municipal de educação,
visando à utilização do
material didático e demais
instrumentos pedagógicos.

x 10,00

Assessoria permanente e

acompanhamento contínuo
por consultores pedagógicos

via e-mail, portal e
atendimento telefônico.

x 10,00

Quatro visitas, uma a cada

bimestre, para

acompanhamento dos
trabalhos realizados,

oferecendo suporte a

utilização dos materiais e

instrumentos pedagógicos,

sugestões de materiais e

técnicas para melhor
rendimento dos alunos.

x
10,00

Oferece três provas impressas
para cada segmento, sendo
uma diagnóstica no início do
ano letivo, no final do
primelro semestre e no final
do segundo semestre.

x 10,00

Oferece gaba ritos com
resultado de cada avaliação
com relatórios das

competências a serem
observadas na avaliação.

10,00

Total: 50,00 50,00

\n§
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Elementos de Analise
Portal de lntêrnet

Atende
(10,0)

Atende Pa rcial
(s,o)

Não Atende
(0,0)

Resultado da

Avaliação
Oferece os acessos de
professores,

coordenadores e diretoret
que são realizados através
de senha pessoal.

x 10,0

Apresenta sugestões de
atividades extras
relacionadas ao conteúdo
trabalhado no materia l,

para utillzação em sala de
aula.

5,0

Possibilita ao professor
consulta acerca de
conteúdos por área de
conhecimento em tempo
integral, a qualquer hora
do dia ou da noite, durante
toda a semana.

5,0

O portal educacional
oferece diversos recursos
digitais que permitem
enriquecer o dia a dia dos
professores e gestores.

x 5,0

Totil: 10,0 15,0 25,0

Fernândo Montini
Membro da Comissão de Análise

COMISSÃO TÉMCA
Portaria n.o 7098/2015

Rosâna de Cássiâ Falciroli Paltrinieri
Membro da Comissão de Análise

Nielsen Carvalho de Limâ
Membro da Comissão de ÀnáliseMembro da Comissão de Ànálise

Fernanda Àparecida de Lima
Membro da Comissão de Ànálise

Socorro -
Av. José Maria de Faria, 71 - CEp 13960-000 - Socorro -'SpTelefone: 19 3855-9611 - e-mail: educacao@socorro.sp.gov,br

www.socorro.sp.gov.br
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AVAUAçÃo rÉcrutca Dos MATERIAIS pRovA BRAstL (DEscRtroREs) nARA os ALUNos Do 4e e 5e ANo Do
ENSINO FUNDAMENTAT - EMPRESA EDITORA MODERNA ITDA.

Elementos de Analise

Recursos Para o Aluno
Atende
(10,0)

Atende
Parcialmente

(s,0)

Não Atende
(o,o)

Resultado da

Avaliação

Apresenta volume únlco anual,
sendo consumível, contendo
unidades de trabalho que integrem
conteúdos dos eixos curriculares
presentes na proposta pedagógica

e no programa curricular do
município.

10,0

Apresênta conteúdo de fá cil

visualização no acompanhamento
das ativídades, orientação clara e
condizente com a proposta
pedagógica do município.

x 10,0

Apresenta atividades diversificadas
e em quantidades suficiente para a

construção e incorporação do
conhecimento a ser trabalhado.

x 10,0

Apresenta eixos que priorizem o
traba lho interdisciplinar nas áreas

curriculares como: língua
portuguesa, matemática.

10,0

Apresenta gramatura adequada,
intênsidade de cores, tipos de
letras e encadernação espiralada.

x 10,0

Apresenta resistência no
aca bamento, bem. como qualidade

e boa aparência. '
10,0

Apresenta material de apoio e
recursos para alunos com inclusão,
bem como material ampliado para

aluno com deficiência visual.

x 0,0

Total: 60,0 0,0 60,0

Jnicipal da Estância de Socorrc - Secretario Municipo
Av. iosé Maria de Faria, 71- CEP 13960-000 - Socorro - SP
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Elementos de Analise
Recursos para o professor

Atende
(10,0)

Atende
Pa rcialmente

(s,oI

Não

Atende
(o,o)

Resultado

da Avaliação

Apresenta manual do professor
para cada nível de ensino em
volume separado ao material
do aluno.

X 10,0

O manual do professor

apresenta as reproduções das
páginas do material do aluno,
com oríentações pedagógicas e
resoluções de cada atividade,
abra ngendo também uma

seção destinadas a atividades e

sugestões de planejamento nas

aulas que serão ministradas.

10,0

Apresenta recursos para o
professor, curso e ca pacitação

dos professores, não agregando
valores extras.

x L0,0

Formação presencial e via web
de no mínimo 30 horas para

aplicação adequada dos

materiais, bem como para

momentos de enriquecimento
do trabalho pedagógico dos

educadores.

10,0

Encontro com todos os

educadores do 4e e 5e ano do
ensino fundamental para

apresentação de sugestões a

serem realizados a partir dos
eixos e unidades trabalhados

10,0

Cursos de formaçâo para uso

adequado de todoi os
materiais, incluindo eventos.

10,0

Total: 60,0 60,0
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Elementos de Analise Equipe
Pedagógica de Visitação Atende

(10,0)
Atende Parcial

(s,o)
Não Atende

(0,0)
Resultado da

AvaliaÇão
A equipe pedagógica realiza:
Uma visita, no início do ano
letivo, para treinamento e
orientação do planejamento
anual com a equipe
pedagógica da secretaria
municipal de educação,
visando à utilízação do
material didático e demais
instrumentos pedagógicos.

x 10,0

Assessoria permanente e
acompanhamento contínuo
por consultores pedagógicos
via e-mail, portal e
atendimento telefônico.

X 10,0

Quatro visitas, uma a cada
bimestre, para

acompanhamento dos
trabalhos realizados,
oferecendo suporte a

utilização dos materiais e

instrumentos pedagógicos,

sugestões de materiais e
técnicas para melhor
rendimento dos alunos.

x 10,0

Oferece três provas impressas
para cada segmento, sendo
uma diagnóstica no início do
ano letivo, no final do
primeiro semestre e no final
do segundo semestre.

5,0

Oferece gabaritos com
resultado de cada atàliação
com relatórios das
competências a serem
observadas na avaliação.

x 10,0

Total: 40,0 5,0 45,0
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Elementos de Analise
Portal de lnternet

Atende
(10,0)

Atende Parcial
(s,o)

Não. Atende
(o,o)

Resultado da

Avaliação
Oferece os acessos de
p rofe sso re s,

coordenadores e diretores,
que são realizados através
de senha pessoal.

x 10,0

Apresenta
atividades
relacionadas
trabalhado

sugestôes de

extras
ao conteúdo

para utilização
aula.

material,
em sala de

5,0

Possibílita ao professor

consulta acerca de
conteúdos por área de
conhecimento em tempo
integral, a qualquer hora
do dia ou da noite, durante
toda a semana.

5,0

O portal educaciona I

oferece diversos recursos
digitais que permitem
enriquecer o dia a dia dos
professores e gestores.

x 5,0

Total: 10,0 15,0 25,0

COMISSÃO TÉNICA
Portaria n.o 7098/2015

Fernândo Montini
Membro da Comissão de Ànálise

Patricia ÀMrecida dliani Toledo
Membro da Comissãb de Análise

[ki**"
Fernanda Àparecida de Lima

Membro da Comissão de Análise

Rosana de Cássia Falciroli Paltrinieri
Membro da Comissâo de Análise

Nielsen Carvalho de Lima
Membro daComissão de
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