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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Educação  

 

2. OBJETO 

2.1 Contratação de empresa especializada em assessoria para o Método das 

Boquinhas, para capacitação dos professores, deste Município de Planalto-PR 

prevista em Calendário Escolar 2019. 

 

3.1. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.2 . Érica Tomazoni.  

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

             O município de Planalto – PR, por meio da equipe multidisciplinar da 

Secretaria Municipal de Educação, juntamente com os diretores e coordenadores 

das escolas municipais realizou análise acerca da aprendizagem dos alunos durante 

os períodos letivos de 2017 e 2018.  

Observamos que o resultado do IDEB – Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica de 2017 baixou em relação ao ano de 2015.   

Considerando a necessidade e obrigatoriedade quanto a implantação da Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC, documento este de caráter normativo que 

prevê um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 

alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.   

Diante disso, ressalvamos a necessidade urgente em promover 

Formação/Capacitação com nossos professores, formação esta direcionada quanto 

ao método de ensino de alfabetização, tendo um acompanhamento mais próximo 

do  trabalho do professor em sala de aula. Pois, ao mesmo tempo que é realizado o 

estudo das teorias, a multiplicadora também realiza o trabalho de acompanhar a 

prática do professor em sala de aula.  

Salientamos que o município já faz um trabalho usando o método fonético na 

alfabetização, verificou-se que, com esse método a aprendizagem dos alunos é mais 

significativa. Porém, observou-se que necessário capacitar os professores, tendo em 
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vista que em nosso quadro temos novos professores que precisam de capacitação 

mais especifica na alfabetização. 

É válido mencionar que, a psicóloga da Secretaria Municipal de Educação 

participou de uma capacitação na cidade de Cascavel em julho de 2018 e nos 

apresentou o Método das Boquinhas, nos trazendo considerações importantes para 

optarmos por este método. Também, entramos em contato com a Secretaria 

Municipal de Educação de Santa Izabel do Oeste que já utiliza o método desde 2015, 

e nos deram referências positivas, pois vem obtendo resultados satisfatórios.  

            O Método das Boquinhas é um método fonovisuoarticulatório, da autora 

Renata Jardini, fonoaudióloga, psicopedagoga, mestre e doutora pela Unicamp, 

Departamento de Saúde da Criança e da Adolescência. Tal método é eficiente de 

modo que, possibilita ao professor o conhecimento seguro e necessário para a 

conversão fonema/grafema, viabilizando a compreensão e utilização do sistema de 

escrita da Língua Portuguesa. Assim, com um método oralista, fônico e articulatório 

de alfabetização, que além de viabilizar a aquisição de leitura e escrita pela fala, 

fortalece a correta articulação, propiciando uma mediação pedagógica e preventiva 

das alterações fonológicas de fala e processamento auditivo, não existindo nenhum 

outro método que forneça tal metodologia. 

A capacitação planejada para os professores considera o professor enquanto 

sujeito em constante formação, desse modo, proporciona estudo inicial e prevê o 

acompanhamento contínuo dentro da sala de aula, fornecendo materiais para os 

professores trabalharem em sala de aula. Ao término do ano letivo de 2019 a equipe 

da Secretaria Municipal de Educação irá realizar uma avaliação para os 

apontamentos quanto a utilização do método e futura aquisição do material para os 

alunos, em complementação ao planejamento de implementação de referendo 

método de aprendizagem. 

 

4.1 DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

Item Objeto Quant Unid Preço 
máximo total 

01 Curso de capacitação PELO MÉTODO DAS 
BOQUINHAS, com o tema CAPACITAÇÃO 
PLENA. 

80 H R$39.800,00 

TOTAL  R$39.800,00 
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O custo total estimado do objeto importa no valor de R$ 39.800,00 (Trinta e 

nove mil e oitocentos reais). 

 

5. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A empresa contratada deverá executar a formação conforme calendário 
definido com a Secretaria de Educação, sendo 80h de carga horária, sendo 40h de 
capacitação no primeiro semestre de 2019 e 40 horas de capacitação no segundo 
semestre de 2019. 

5.2. No primeiro semestre, 16 horas acontecerão nos dias 07 e 08 de Fevereiro de 

2019, as demais horas serão marcadas durante o semestre. 
5.3.  A empresa será contratada para executar  a formação por meio de 

inexigibilidade, a empresa contratada  habilita para esses meios. 

5.4. O pagamento será efetuado em até 15(quinze) dias após a entrega do objeto, 

com a apresentação da respectiva nota fiscal; 

5.5. Demais atos pertinentes à execução dos serviços serão exigidos no edital e 

juntamente com o contrato definido pelo setor de compras e licitações, que deverá 

passar por aprovação do setor jurídico desta municipalidade.   
 

6. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO 

6.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado 
pela Secretaria de Administração desta municipalidade. 
 

 

Planalto - PR, 28 de Novembro  de 2018. 

 

 

 

 

Érica Tomazoni 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

 

 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal 
 


