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ANEXO II 
 

AQUISIÇÃO DE AGENDAS E DE DIÁRIOS DE CLASSE (CADERNOS DE CHAMADA) PARA USO 

NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEIS) E DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEFS), DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TRÊS DE MAIO E PARA O PROGRAMA AABB COMUNIDADE 

Item Quant Un. Descrição 
01 645 Un AGENDA em espiral medindo 21cm altura x 15cm de largura. A agenda deverá 

conter duas capas de plástico transparente (frente e final), duas capas de cartolina 

com ilustração colorida (início e final). A capa da frente da agenda deverá conter 

o nome da Prefeitura Municipal de Três de Maio, Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esporte. Em seguida deverá conter espaço de 4 cm em 

branco, logo abaixo deverá conter uma ilustração colorida com motivo infantil. 

Ao lado esquerdo, abaixo da capa deverá conter um traço de 7 cm e abaixo a 

palavra “Aluno(a)”, e cm abaixo a palavra “ Escola”.  A seguir um saco plástico 

duro com abertura na parte superior. Uma página branca sem linhas . Uma página 

com 6 cm em branco na parte superior, logo abaixo segue com os Dados 

pessoais: Aluno(a), Data nascimento, Turma, Turno, Professoras (2 linhas de 

espaço), Mãe, Pai, Telefones, Alérgico(a). Duas páginas em branco sem linhas. 

Uma página para mensagem “Oração da Criança” e uma ilustração infantil. 100 

páginas com linhas, 12 páginas brancas sem linhas. A contracapa deverá conter 

uma ilustração na parte superior e abaixo o seguinte: Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esporte, Sistema Municipal de Ensino, Lei Municipal no 

2.337/2006. 

 360  unidades  -  CRECHE  – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 285  unidades  -  PRÉ ESCOLA  – EDUCAÇÃO INFANTIL 

02 60 Un Diários de Classe (Cadernos de Chamada) para Pré-escola Educação Infantil, em 

espiral, 29,5 x 20,5 cm (Folha A4). O caderno deverá conter duas capas de 

plástico (inicio: transparente e final: plástico preto), duas capas de cartolina 

(início e final) na cor verde. A capa de cartolina no início do caderno deverá 

conter identificação com o Brasão da Prefeitura, espaço para o nome do 

professor, turma, turno, diretor e no verso deverá conter Termo de Abertura, 



lembretes importantes, mensagem para o aluno. O corpo do caderno será dividido 

em três trimestres, contendo 23 folhas, (46 páginas) sendo distribuídas da 

seguinte forma: 1o página: filosofia da Escola, objetivos da escola e eixo do 

componente curricular e aspectos formativos a serem trabalhados, duas páginas 

para o registro das atividades/conteúdos para a série, duas páginas para o registro 

de frequência do 1o trimestre do aluno sendo que deverá ter 12 cm a mais de 

largura onde deverá ter linhas para o registro do nome do aluno (32,5cm), cinco 

páginas para o registro diário das atividades, sete páginas para o parecer 

descritivo individual, mais duas páginas para registro da frequência do 2o 

trimestre, cinco páginas para o registro diário das atividades, sete páginas para o 

parecer descritivo individual, mais duas páginas para registro da frequência do 3o 

trimestre, cinco páginas para registro diário das atividades, sete páginas para o 

parecer descritivo individual, uma página para as Observações. Na parte interna 

da capa final conter o Calendário 2016 e Termo de Encerramento, e no verso os 

Hinos de Três de Maio o Hino Riograndense e a Logomarca da Administração– 

Gestão 2013/2016 - Três de Maio – educando para garantir o direito de  aprender  

e, por último, capa de plástico cor preta.  

- 60  unidades  -  PRÉ ESCOLA – ED. INFANTIL 
03 85 Un Diários de Classe (Cadernos de Chamada) para CRECHE Educação Infantil 

(Emeis) em espiral, 29,5 x 20,5 cm (Folha A4). O caderno deverá conter duas 

capas de plástico (inicio: transparente e final: plástico preto); duas capas de 

cartolina (início e final) na cor rosa. A capa de cartolina no início do caderno 

deverá conter identificação com o Brasão da Prefeitura, espaço para o nome do 

professor, turma, turno, diretor e no verso deverá conter Termo de Abertura, 

lembretes importantes, Oração da criança. O corpo do caderno será dividido em 

dois semestres, contendo 22 folhas (44 páginas) sendo distribuídos da seguinte 

forma: 1o página: filosofia da Escola, objetivos da Escola, eixo do componente  

curricular e aspectos formativos a serem trabalhados, duas páginas para o registro 

de atividades/conteúdos para a turma, três páginas para o registro de frequência 

do 1o semestre do aluno sendo que a primeira página deverá ter 12cm a mais de 

largura onde deverá ter linhas para o registro do nome do aluno (32,5cm), oito 

páginas  para o registro diário das atividades, nove páginas para o parecer 

descritivo individual, mais três páginas para o registro da frequência do 2o   



semestre, oito páginas para o registro diário das atividades, nove páginas para o 

parecer descritivo individual, uma página para Observações. Na parte interna da 

capa final deverá conter o Calendário 2016, e no verso os Hinos de Três de Maio 

o Hino Riograndense e o Termo de Encerramento e a Logomarca da 

administração– Gestão 2013/2016- Três de Maio – Educando para garantir o 

direito de aprender, e, por último, capa de plástico cor preta.  

 85 unidades – CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL –  

04 190 Un Diários de Classe (Cadernos de Chamada) para Séries Iniciais (Ensino 

Fundamental) em espiral, 29,5 x 20,5 cm (Folha A4). O caderno deverá conter 

duas capas de plástico (início: transparente e final: plástico preto) duas capas de 

cartolina (início e final) na cor amarela. A capa de cartolina no início do caderno 

deverá conter identificação com o Brasão da Prefeitura, espaço para o nome do 

professor, turma, turno, diretor e no verso deverá conter Termo de Abertura, 

lembretes importantes, mensagem para o aluno. O corpo do caderno será dividido 

em três trimestres, contendo 23 folhas, (46 páginas) sendo distribuídas da 

seguinte forma: 1o página: filosofia da Escola, objetivos da escola, eixo do 

componente curricular e aspectos formativos a serem trabalhados, duas páginas 

para o registro das atividades/conteúdos para a série, duas páginas para o registro 

de frequência do 1o trimestre do aluno sendo que deverá ter 12 cm a mais de 

largura onde deverá ter linhas para o registro do nome do aluno (32,5cm), cinco 

páginas para o registro diário das atividades, uma página para o registro das 

atividades/conteúdos trabalhados na Recuperação Paralela, seis páginas para o 

parecer descritivo individual, mais duas páginas para registro da frequência do 2o 

trimestre, cinco páginas para o registro diário das atividades, uma página para o 

registro das atividades/conteúdos trabalhados na Recuperação Paralela, seis 

páginas para o parecer descritivo individual, mais duas páginas para registro da 

frequência do 3o trimestre, cinco páginas para o registro diário das atividades, 

uma página para o registro das atividades/conteúdos trabalhados na Recuperação 

Paralela,  seis páginas para o parecer descritivo individual, uma página para as 

Observações. Na parte interna da capa final deverá conter o Calendário 2015 e 

Termo de Encerramento, e no verso os Hinos de Três de Maio, o Hino 

Riograndense e a Logomarca da administração – Gestão 2013/2016 - Três de 

Maio – Educando para garantir o direito de aprender e , por último, capa de 



plástico cor preta. 

 150  unidades – ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 

 40 unidades – AABB Comunidade 

05 95 Un Diários de Classe (Cadernos de Chamada) para Séries Finais (Ensino 

Fundamental) em espiral, 29,5 x 20,5 cm (Folha A4). O caderno deverá conter 

duas capas de plástico (inicio: transparente e final: plástico preto) duas capas de 

cartolina (inicio e final) na cor azul celeste. A capa de cartolina no início do 

caderno deverá conter identificação com o Brasão da Prefeitura, espaço para o 

nome do professor, turma, turno, diretor e no verso deverá conter Termo de 

Abertura, lembretes importantes, mensagem para o aluno. O corpo do caderno 

será dividido em três trimestres, contendo 11 folhas, (22 páginas) sendo 

distribuídas da seguinte forma: 1o página: filosofia da Escola, objetivos da escola, 

eixo do componente curricular e aspectos formativos a serem trabalhados, duas 

páginas para o registro das atividades/conteúdos para a série, duas páginas para o 

registro de frequência do 1o trimestre do aluno sendo que deverá ter 12 cm a mais 

de largura onde deverá ter linhas para o registro do nome do aluno (32,5cm), 

duas páginas para o registro diário das atividades, uma página para o registro das 

atividades/conteúdos trabalhados na Recuperação Paralela, uma página para 

observações, mais duas páginas para registro da frequência do 2o trimestre, duas 

páginas para o registro diário das atividades, uma página para o registro das 

atividades/conteúdos trabalhados na Recuperação Paralela, uma página para 

observações, mais duas páginas para registro da frequência do 3o trimestre, duas 

páginas para o registro diário das atividades, uma página para o registro das 

atividades/conteúdos trabalhados na Recuperação Paralela, uma página para as 

Observações, uma página para as faltas e notas dos trimestres. Na parte interna 

da capa deverá conter o Calendário 2016 e Termo de Encerramento, e no verso 

os Hinos de Três de Maio, o Hino Riograndense e a Logomarca da administração 

– Gestão 2013/ 2016 - Três de Maio – Educando para garantir o direito de 

aprender e, por último, capa de plástico cor preta. 

- 95 unidades – ENSINO FUNDAMENTAL –  

 
 


