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Descreva sua dúvida Resposta
Na estrutura do trabalho inscrito temos os seguintes itens a serem 
avaliados justificativa, objetivos,metodologia, conteúdos curriculares e 
análise dos resultados. A dúvida é para a  categoria Educação Infantil o 
currículo traz os campos de experiência e não  conteúdos curriculares, 
neste item então serão analisados quais campos de experiências 
abordados  no trabalho ou seriam as experiências abordadas tendo em 
vista a organização da BNCC?

Para a categoria Educação Infantil serão analisados tanto os Campos de 
Experiências como as Experiências abordadas, pois um está interligado 
ao outro. 
Para isso indique quais Campos de Experiências estão sendo 
contemplados nas Experiências descritas no projeto (Descreva no item d 
do Art 12 sobre os Conteúdos Curriculares) conforme organização no 
Currículo Municipal da Educação Infantil.

Meu projeto de gêneros textuais foi construído, a partir de um blog e um 
canal do youtube. 
 Eu tenho registros em fotos e documentos do período fevereiro a julho 
de 2019,  referente à construção destes canais , que ainda não foram 
postados nos canais .
 A grande maioria já consegui postar, porém recebi alguns vlogs dos 
alunos , feitos por eles próprios , referente suas férias ( julho ) de 2019. 
E ainda não consegui postar. São conteúdos interessantes referentes ao 
projeto.

A dúvida seria... Se posso postar estes conteúdos pertinentes ao projeto, 
detalhando  como conteúdos de datas anteriores... Mas na página inicial 
do blogger  estará postado como sendo agosto.  Porém são referentes 
ao primeiro semestre.

O trabalho deve seguir o prazo estipulado pelo artigo 2º da Resolução 
25/2019. Como a professora observa em seu questionamento, no 
trabalho seria interessante constar o cronograma das ações. As 
informações que constarem após o prazo definido em regulamento serão 
avaliadas a critério da Comissão Julgadora.

Gostaria de saber se a página com anexo de fotos ela é a sexta página 
do trabalho ou se são arquivos separados.

Conforme capítulo IV, artigo 11, I e III, da resolução 25/2019, o trabalho 
deve ter no máximo 6 páginas, sendo que no máximo 1 página, a última, 
pode ser reservada para fotos e material ilustrativo, porém o formulário 
de inscrição aceita somente 1 arquivo PDF, ou seja, o trabalho completo 
deve estar contemplado em apenas 1 arquivo PDF.


