AVANÇAR NO IDEB COM A COLEÇÃO AVANÇA BRASIL
A Samauma Editorial desenvolveu um projeto exclusivo e inédito chamado AVANÇA BRASIL.
Este Projeto consta de apoio decisivo para proficiência em Língua Portuguesa e Matemática e é
direcionado especificamente para as Avaliações Nacionais, onde confere suas habilidades e competências
incluindo 100% do conteúdo programático e dos descritores exigidos nas Avaliações.
O Projeto foi concebido para obter um avanço efetivo nos resultados, pois além de rever todo o
conteúdo das avaliações, oferecemos uma formação continuada presencial, realizada pelos próprios
autores, em 04 etapas durante o ano, potencializando e otimizando o processo de aprendizagem, pois os
autores conseguem extrair muito mais que qualquer outra formação.
Outro fator preponderante para o bom resultado é o formato do projeto:



Língua Portuguesa - 2º ano
Matemática – 2º ano

Preparação para avaliação do 5º ano





Língua Portuguesa - 4º ano
Matemática – 4º ano
Língua Portuguesa - 5º ano
Matemática – 5º ano

Preparação para avaliação do 9º ano





Língua Portuguesa - 8º ano
Matemática – 8º ano
Língua Portuguesa - 9º ano
Matemática – 9º ano

Como pode-se observar, os alunos serão preparados durante dois anos (período em que ocorre as
provas), com exceção do 2º ano, que será anual.
A grande novidade é que através do PAR (Plano de Ações Articuladas), existe um recurso específico
para aquisição deste material, por meio da iniciativa 90 dimensão 3. O processo é feito no SIMEC.


Para acessar o SIMEC: Se seu município já possui a senha é só acessar normalmente, caso não
tenha é só clicar em “solicitar cadastro”, informar CPF, indicar o módulo “PAR” e preencher o
novo cadastro. O acesso ao PAR municipal pode ser liberado para o (a) prefeito municipal, para
o (a) dirigente municipal de educação (DME) e para apenas um (a) técnico (a) indicado (a) pelo
(a) DME.
Atenciosamente,
Álvaro Jinkings
E-mail: atendimento@samaumaeditorial.com
alvaroedamazonia@yahoo.com.br
(91) 999812934 (WhatsApp)

