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ANEXO

. ANEXO

. UF Municípios CNPJ Código IBGE Quantidade de novas matrículas em novas turmas de educação infantil, declaradas pelos Municípios e o Distrito Federal, em estabelecimentos públicos
e /ou conveniados com o poder público

Valor do Repasse

. Creche Púb/Conv Parcial Creche Púb/Conv Integral Pré-Escola Púb/Conv Parcial Pré-Escola Púb/Conv Integral

. BA Campo Formoso 13.908.702/0001-10 2906006 28 120 0 50 399.744,87

. BA Itapicuru 13.647.557/0001-60 2916500 200 0 100 0 659.438,00

. BA Ituaçu 14.106.280/0001-21 2917201 5 39 35 3 248.953,50

. BA Madre de Deus 33.919.960/0001-09 2919926 0 52 0 112 401.691,76

. BA Mirante 16.416.521/0001-64 2921450 0 0 11 0 30.396,96

. BA Muritiba 13.828.504/0001-46 2922300 88 147 99 55 898.908,00

. BA Valente 13.845.896/0001-51 2933000 22 0 0 0 66.320,61

. CE Altaneira 07.385.503/0001-71 2300606 14 14 45 0 238.810,77

. CE Itapipoca 07.623.077/0001-67 2306405 65 151 0 0 602.945,91

. CE Milhã 06.741.565/0001-06 2308351 20 0 0 0 37.682,17

. CE Novo Oriente 07.982.010/0001-19 2309409 45 0 0 0 305.225,55

. CE Quixelô 06.742.480/0001-42 2311355 114 0 0 0 300.703,68

. CE Tauá 07.849.532/0001-47 2313302 30 55 0 0 258.750,82

. CE Uruburetama 07.623.069/0001-10 2313807 116 0 0 0 305.979,20

. MG Brasilândia de Minas 01.602.009/0001-35 3108552 21 128 65 0 660.945,14

. MG Japonvar 01.612.476/0001-46 3135357 3 32 17 0 162.221,72

. MG Minduri 17.954.041/0001-10 3141900 15 0 0 0 39.566,28

. MG Virginópolis 18.307.512/0001-60 3171808 0 20 50 0 160.777,27

. PA Conceição do Araguaia 05.070.404/0001-75 1502707 0 12 30 0 274.703,04

. PA Irituia 05.193.123/0001-00 1503507 0 0 63 0 130.568,76

. PB Bernardino Batista 01.621.539/0001-20 2502052 8 42 0 0 362.879,16

. PB Salgado de São Félix 09.072.463/0001-33 2513109 1 5 17 30 129.344,02

. PE Calumbi 10.279.107/0001-74 2603405 0 5 22 0 67.482,50

. PI Cajueiro da Praia 01.612.620/0001-44 2202083 19 0 0 0 128.873,01

. PI Capitão Gervásio Oliveira 01.612.569/0001-70 2202455 24 0 0 0 54.262,32

. PI Castelo do Piauí 06.554.315/0001-67 2202604 110 0 0 0 248.702,30

. PI Dom Inocêncio 23.500.002/0001-45 2203453 18 0 0 0 50.870,93

. PI Floresta do Piauí 01.612.578/0001-61 2203859 20 0 0 0 45.218,60

. PI Landri Sales 06.554.117/0001-01 2205607 10 0 0 0 30.145,73

. PI Murici dos Portelas 01.612.596/0001-43 2206696 23 0 7 0 88.678,71

. PI Olho D'Água do Piauí 01.612.595/0001-07 2207108 33 0 14 0 120.896,97

. PI Padre Marcos 06.553.788/0001-40 2207207 47 0 0 0 129.626,66

. PI São Félix do Piauí 06.554.968/0001-46 2209609 9 0 0 0 61.045,11

. RO Seringueiras 63.761.993/0001-34 1101500 0 0 47 0 292.225,32

. RS Alegria 92.465.228/0001-75 4300455 0 25 0 0 183.700,50

. RS Arroio dos Ratos 88.363.072/0001-44 4301107 0 25 0 0 183.700,50

. RS Áurea 92.453.802/0001-75 4301552 21 3 0 0 82.241,33

. RS Cacique Doble 87.613.600/0001-03 4303202 0 13 0 0 42.455,23

. RS Dom Pedrito 87.482.535/0001-24 4306601 35 8 0 0 296.181,81

. RS Horizontina 87.612.834/0001-36 4309605 42 0 0 0 284.877,18

. RS Lagoa dos Três Cantos 94.704.277/0001-49 4311270 0 26 0 0 191.048,52

. RS Machadinho 87.613.576/0001-02 4311700 5 5 0 0 70.654,05

. RS Maximiliano de Almeida 87.613.279/0001-67 4312203 45 0 0 0 305.225,55

. RS Morro Reuter 94.707.627/0001-20 4312476 0 29 0 0 82.869,34

. RS Muçum 88.224.712/0001-35 4312609 0 13 0 21 249.832,68

. RS Nova Alvorada 92.402.502/0001-67 4312757 0 0 12 0 29.015,28

. RS Relvado 92.402.510/0001-03 4315453 15 0 0 0 101.741,85

. RS Santo Antônio da Patrulha 88.814.199/0001-32 4317608 0 143 0 0 1.050.766,86

. RS São Vicente do Sul 87.572.079/0001-03 4319802 0 14 0 20 249.832,68

. RS Teutônia 88.661.400/0001-99 4321451 0 28 0 15 315.964,86

. RS Três de Maio 87.612.800/0001-41 4321808 0 23 0 0 169.004,46

. RS Trindade do Sul 92.399.211/0001-67 4321956 34 4 0 0 260.006,94

. RS Tuparendi 87.613.634/0001-06 4322301 0 0 0 17 124.916,34

. RS União da Serra 92.902.154/0001-97 4322350 0 12 0 0 88.176,24

. T OT A L 1305 1193 634 323 12.356.797,55

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS
E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

PORTARIA Nº 376, DE 23 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre diretrizes de prova e componentes
específicos da área de Letras Inglês, modalidade
Licenciatura, no âmbito do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (Enade), edição 2021.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), no uso das atribuições que lhe confere o Decreto
nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, e considerando o disposto na Lei nº 10.861, de 14
de abril de 2004, na Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018, na Portaria
MEC nº 494, de 8 de julho de 2021 e na Portaria nº 261, de 6 de março de 2020,
resolve:

Art. 1º A prova do Enade 2021 será constituída pelo componente de Formação
Geral, comum a todas as áreas, e pelo componente específico de cada área.

Parágrafo único. O concluinte terá 04 (quatro) horas para resolver as questões
de Formação Geral e do componente específico.

Art. 2º A prova do Enade 2021 terá, no componente de Formação Geral, 10
(dez) questões, sendo 02 (duas) discursivas e 08 (oito) de múltipla escolha, envolvendo
situações-problema e estudos de caso.

Parágrafo único. As diretrizes para o componente de Formação Geral são
publicadas em Portaria específica.

Art. 3º A prova do Enade 2021 terá, no componente específico da área de
Letras Inglês Licenciatura, 30 (trinta) questões, sendo 03 (três) discursivas e 27 (vinte e
sete) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso.

Art. 4º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Letras
Inglês Licenciatura, terá como subsídio:

I - as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Letras
Inglês.

II - as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica, em nível Superior; e

III - as normativas associadas às Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação
profissional.

Art. 5º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Letras
Inglês Licenciatura, tomará como referência do perfil do concluinte as seguintes
características:

I - criativo e propositivo nos processos de ensino-aprendizagem da língua
inglesa e das literaturas em língua inglesa em seus diversos contextos;

II - empático, colaborativo e cooperativo em trabalhos em equipe e
inter/transdisciplinares;

III - reflexivo e crítico sobre os usos das linguagens e seus desdobramentos nas
práticas cotidianas;

IV - sensível e atento à diversidade social e linguística nos variados espaços de
construção de sentidos, nas diferentes práticas sociais;

V - autônomo, autorreflexivo e proativo na sua atuação científica e
profissional;

VI - ético e comprometido com a educação, com o desenvolvimento sustentável
da sociedade e com a promoção da cidadania;

VII - comprometido com sua formação continuada, à luz das inovações
científicas e tecnológicas.

Art. 6º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Letras
Inglês Licenciatura, avaliará se o concluinte desenvolveu, no processo de formação,
competências para:

I - ler e produzir textos orais e escritos em diversos contextos sócio-histórico-
culturais, em diversos gêneros na língua inglesa;

II - avaliar, elaborar e aplicar materiais didáticos e propostas metodológicas de
ensino-aprendizagem da língua inglesa e suas literaturas em diversos contextos;
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III - elaborar e aplicar diversos instrumentos de avaliação da aprendizagem da
língua inglesa e suas literaturas em seus diversos contextos;

IV - avaliar e implementar criticamente as diretrizes curriculares para o ensino
de língua inglesa na Educação Básica;

V - analisar e empregar diversas tecnologias de informação e comunicação na
prática profissional;

VI - investigar cientificamente processos de usos e aprendizagens da língua
inglesa e suas literaturas em diferentes contextos, com vistas, sobretudo, à reflexão e à
mudança da prática profissional.

Art. 7º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Letras
Inglês Licenciatura, tomará como referencial os conteúdos que contemplam:

I - Processos históricos de formação da língua inglesa;
II - Aspectos fonológicos, morfossintáticos e léxico-gramaticais da língua

inglesa;
III - Aspectos pragmático-discursivos da língua inglesa;
IV - Processos de leitura e produção de textos na língua inglesa;
V - Gêneros discursivos e textuais na língua inglesa em diferentes

modalidades;
VI - Diversidade linguística do inglês e seus aspectos geopolíticos;
VII - Literatura, cultura e diversidade em língua inglesa;
VIII - Interfaces das literaturas em língua inglesa com outras artes e a mídia;
IX - Correntes teóricas e modalidades de análise do texto literário em língua

inglesa;
X - Conceitos de cânone literário nas literaturas em língua inglesa;
XI - Períodos e gêneros literários nas literaturas em língua inglesa;
XII - Literaturas em língua inglesa em perspectiva interdisciplinar;
XIII - Concepções de linguagem, língua, texto e discurso;
XIV - Teorias de aprendizagem de línguas;
XV - Teorias, métodos e abordagens de ensino de língua inglesa e suas

respectivas literaturas na Educação Básica;
XVI - Tecnologias da informação e da comunicação no ensino-aprendizagem de

língua inglesa e suas respectivas literaturas na Educação Básica;
XVII - Processos avaliativos no ensino-aprendizagem de língua inglesa e suas

respectivas literaturas na Educação Básica;
XVIII - Métodos de investigação e pesquisa na área de língua inglesa e suas

literaturas em seus diversos contextos.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANILO DUPAS RIBEIRO

PORTARIA Nº 377, DE 23 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre diretrizes de prova e componentes
específicos da área de Matemática, modalidade
Licenciatura, no âmbito do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (Enade), edição 2021.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), no uso das atribuições que lhe confere o Decreto
nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, e considerando o disposto na Lei nº 10.861, de 14
de abril de 2004, na Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018, na Portaria
MEC nº 494, de 8 de julho de 2021 e na Portaria nº 261, de 6 de março de 2020,
resolve:

Art. 1º A prova do Enade 2021 será constituída pelo componente de Formação
Geral, comum a todas as áreas, e pelo componente específico de cada área.

Parágrafo único. O concluinte terá 04 (quatro) horas para resolver as questões
de Formação Geral e do componente específico.

Art. 2º A prova do Enade 2021 terá, no componente de Formação Geral, 10
(dez) questões, sendo 02 (duas) discursivas e 08 (oito) de múltipla escolha, envolvendo
situações-problema e estudos de caso.

Parágrafo único. As diretrizes para o componente de Formação Geral são
publicadas em Portaria específica.

Art. 3º A prova do Enade 2021 terá, no componente específico da área de
Matemática Licenciatura, 30 (trinta) questões, sendo 03 (três) discursivas e 27 (vinte e
sete) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso.

Art. 4º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de
Matemática Licenciatura, terá como subsídio:

I - as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em
Matemática.

II - as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica, em nível Superior; e

III - as normativas associadas às Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação
profissional.

Art. 5° A prova do Enade 2021, no componente específico da área de
Matemática - Licenciatura, tomará como referência do perfil do concluinte as seguintes
características:

I. rigoroso cientificamente com raciocínio lógico e capacidade de abstração;
II. colaborativo e proativo nas atividades profissionais da sua área e em

contextos transversais e interdisciplinares;
III. criativo, valorizando a diversidade na elaboração de hipóteses e na solução

de problemas;
IV. ético, socialmente responsável, na formação de indivíduos e no exercício da

cidadania;
V. crítico e reflexivo na análise da contribuição do conhecimento

matemático;
VI. comprometido com sua educação permanente, com sua integração a novos

contextos profissionais e com o uso de novas tecnologias.
Art. 6° A prova do Enade 2021, no componente específico da área de

Matemática - Licenciatura, avaliará se o concluinte desenvolveu, no processo de formação,
competências para:

I. formular conjecturas e generalizações, estabelecendo relações entre os
aspectos formais e intuitivos;

II. elaborar e validar argumentações e demonstrações matemáticas;
III. utilizar diferentes representações para um conceito matemático, transitando

por representações simbólicas, gráficas e numéricas, entre outras;
IV. analisar e interpretar dados;
V. resolver problemas;
VI. elaborar modelos matemáticos;
VII. relacionar diferentes aspectos da evolução do conhecimento matemático;
VIII. analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a

Educação Básica;
IX. analisar criticamente e utilizar diferentes processos de avaliação;
X. elaborar e avaliar propostas e metodologias de ensino e aprendizagem de

Matemática para a Educação Básica;
XI. analisar, selecionar e conceber materiais didáticos.
Art. 7º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de

Matemática - Licenciatura, tomará como referencial os conteúdos que contemplam:
I. Conteúdos matemáticos da Educação Básica;
II. Fundamentos de geometria;
III. Geometria analítica;
IV. Cálculo diferencial e integral;
V. Equações diferenciais;
VI. Álgebra linear;
VII. Fundamentos de álgebra e aritmética;
VIII. Fundamentos de análise;
IX. Probabilidade e estatística;
X. Contextos históricos e culturais no/do ensino da Matemática;

XI. Observação, análise e planejamento dos conteúdos e métodos de ensino em
Matemática na Educação Básica;

XII. Processos de avaliação em Matemática na Educação Básica;
XIII. Recursos didáticos de Matemática para a Educação Básica;
XIV. Tendências em Educação Matemática.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANILO DUPAS RIBEIRO

PORTARIA Nº 378, DE 23 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre diretrizes de prova e componentes
específicos da área de Geografia, modalidade
Licenciatura, no âmbito do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (Enade), edição 2021.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 6.317, de 20 de
dezembro de 2007, e considerando o disposto na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, na
Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018, na Portaria MEC nº 494, de 8 de julho
de 2021 e na Portaria nº 261, de 6 de março de 2020, resolve:

Art. 1º A prova do Enade 2021 será constituída pelo componente de Formação
Geral, comum a todas as áreas, e pelo componente específico de cada área.

Parágrafo único. O concluinte terá 04 (quatro) horas para resolver as questões de
Formação Geral e do componente específico.

Art. 2º A prova do Enade 2021 terá, no componente de Formação Geral, 10 (dez)
questões, sendo 02 (duas) discursivas e 08 (oito) de múltipla escolha, envolvendo situações-
problema e estudos de caso.

Parágrafo único. As diretrizes para o componente de Formação Geral são publicadas
em Portaria específica.

Art. 3º A prova do Enade 2021 terá, no componente específico da área de Geografia
Licenciatura, 30 (trinta) questões, sendo 03 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de múltipla
escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso.

Art. 4º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Geografia
Licenciatura, terá como subsídio:

I - as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Geografia.
II - as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Ed u c a ç ã o

Básica, em nível Superior; e
III - as normativas associadas às Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação

profissional.
Art. 5° A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Geografia -

Licenciatura, tomará como referência do perfil do concluinte as seguintes características:
I - reflexivo na análise espacial e seus desdobramentos para o ensino e

aprendizagem;
II - crítico na interpretação, articulação e representação dos fenômenos espaciais em

diferentes escalas, com utilização de tecnologias e linguagens;
III - orientado pela ética, autonomia intelectual e práxis científica na compreensão,

aplicação e ensino da Geografia;
IV - responsável social e ambientalmente, contribuindo para a promoção da

cidadania e da dignidade humana, respeitando a pluralidade sociocultural;
V - observador e investigativo, produzindo e aplicando conhecimento na

contemporaneidade, fundamentado nas categorias e métodos de análise da ciência geográfica;
VI - hábil no tratamento dos processos naturais, suas dinâmicas e relações com a

sociedade;
VII - proativo no processo educativo e na ação docente, considerando as

especificidades da ciência geográfica, a interdisciplinaridade, a contextualização e a ética.
Art. 6° A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Geografia -

Licenciatura, avaliará se o concluinte desenvolveu, no processo de formação, competências
para:

I - analisar o espaço geográfico a partir de diferentes indicadores;
II - utilizar tecnologias e linguagens na representação e interpretação de fenômenos

geográficos;
III - avaliar situações-problema no contexto geográfico, considerando a aquisição, a

análise e a interpretação de informações;
IV - analisar a singularidade e a diversidade sociocultural dos lugares, no contexto da

globalização;
V - reconhecer a diversidade teórico-metodológica da Geografia e a sua

aplicabilidade;
VI - caracterizar e diferenciar as correntes teórico-metodológicas que fundamentam

a história da ciência geográfica;
VII - analisar e interpretar representações cartográficas, imagéticas, gráficos, dados

matemáticos, estatísticos, iconográficos e coletados em pesquisas de campo;
VIII - identificar e compreender os aspectos e os processos biogeográficos,

climatológicos, geomorfológicos, pedológicos e hidrográficos que constituem o espaço
geográfico;

IX - analisar os processos naturais, sociais e econômicos e suas inter-relações na
produção do espaço em diversas escalas;

X - contribuir para a construção da cidadania, da equidade e da justiça social por
meio do reconhecimento da relevância do saber geográfico;

XI - analisar e propor ações de ensino e/ou pesquisa com perspectiva multidisciplinar
e/ou interdisciplinar;

XII - reconhecer os agentes/sujeitos produtores do espaço geográfico e as relações
de poder no território;

XIII - avaliar, propor e utilizar métodos, técnicas e instrumentos de diagnóstico,
planejamento e gestão do processo de ensino e aprendizagem em Geografia;

XIV - planejar e desenvolver ações didático-pedagógicas.
Art. 7º A prova do Enade 2020, no componente específico da área de Geografia -

Licenciatura, tomará como referencial os conteúdos que contemplam:
I - Fundamentos epistemológicos do pensamento geográfico;
II - Pressupostos teóricos que fundamentam as categorias: Espaço, Região,

Paisagem, Território e Lugar;
III - Recursos naturais e questões ambientais;
IV - Aspectos geológicos, geomorfológicos e pedológicos;
V - Elementos climáticos, hidrográficos e biogeográficos;
VI - Dinâmica e evolução da paisagem;
VII - Dinâmica populacional e elementos demográficos no Brasil e no mundo;
VIII - Saúde, População e Ambiente;
IX - Urbanização no Brasil e no mundo;
X - Relações campo-cidade;
XI - Sujeitos, processos e dinâmicas dos espaços agrários e rurais;
XII - Processos de regionalização e o planejamento regional;
XIII - Interações espaciais, fluxos e formação de redes geográficas;
XIV - Geografia econômica e o mundo do trabalho;
XV - Reestruturação produtiva, sistema financeiro e produção/transformação do

espaço;
XVI - Diversidade étnico-racial, de gênero e cultural na Geografia;
XVII - Geografia histórica e formação territorial do Brasil;
XVIII - Estado, movimentos sociais e conflitos;
XIX - Geopolítica, geografia política e redefinições territoriais;
XX - Alfabetização cartográfica;
XXI - Cartografia básica e temática, sensoriamento remoto, geoprocessamento e

demais geotecnologias;
XXII - Ensino de Geografia nos diferentes contextos socioculturais;
XXIII - Tecnologias e linguagens no ensino da Geografia.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANILO DUPAS RIBEIRO
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