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PARECER PEDAGÓGICO
colEçÃo ENTRELAçOS - |NCA TECNOLOGTA

A comissão técnica da Secretaria Municipal de Educaçao - SEMED, por meio

do Setor lnfantil realizou a análise do material didático: Coleção Entrelaços - lnca

Tecnologia referente ao Edital n' 005/2021, observou-se que a coleção apresenta

variados gêneros textuais como poesias, quadrinhas, letras de musica, contos, textos de

tradição popular, fábula, leitura de imagens etc., adequados à faixa etária alvo de cada

livro, bem dispostos nas páginas e com variação de autores. 0s textos são médios e

curtos, escritos em letra bastã0, e estão de acordo com as novas normas ortográficas da

Lingua Portuguesa.

Quanto aos aspectos físicos os livros presentam imagens com boas

resoluções e gramaturas das folhas apropriadas para a utilização das crianças na faixa

etária em questã0.

As sequências didáticas das temáticas estão apresentadas de maneiras

significativas e consistentes do ponto de vista pedagogico, de forma que oportuniza a

criança vivenciar situaçoes de crescimento cognitivo, social e emocional. Todas as

experiências de aprendizagem estão articuladas com as propostas relativas aos principais

documentos norteadores da Educação lnfantil em especial a Base Nacional Comum

Curricular - BNCC.

De maneira bem didática a coleção contempla os modos pelos quais as

crianças aprendem e se desenvolvem, baseado nos seis grandes direitos de

aprendizagem garantido pela BNCC: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e

conhecer-se,

No que concerne aos materiais destinados aos professores os livros contém

orientaçoes didático-metodologicas para o desenvolvimento das aulas de forma
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contextualizadadando condições do educadorampliaras possibilidades de aprendizagem

das temáticas abordadas no livro.

Exposto as observações feitas na cole$o a comissão de análise pedagogica

do Setor lnfantil - SEMED, expede parecer favorável Coleção Entrelaços da Educação

lnfantil- INCA TECNOLOGIA, referente ao Livro da Criança e do Professor do Berçário

Vot. lJnico,Crechel(Vol, 1e2),Creche2(Vol. 1e2),Pré-Escolal(Vol. 1e2),Pré-

Esco/a 2 (Vol. 1 e 2); Guia anual do professor; firlídia digital contendo músicas infantis de

damínio popular; firlídia Digitalde conÍos infantis; Conjunto de cartazes pedagogicos para

o professor; Calendário de parede; Conjunto de letras do alfabeto e algarismos ilustrado

bilíngue; Boletins individuais e semesÍrars e Livro direcionado à família.

Enfatiza-se que o referido material encontra-se em conformidade com as

propostas pedagogicas praticadas na rede de ensino do município, que deverão ser

utilizados até o encerramento do quarto bimestre do ano corrente.

lmperatriz/MA,09 de março de2021.
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