
EMEI Profª Maria Alice Pasquarelli 

Orientações para a Revisão ou Elaboração dos Planejamentos 

Professor lembre-se: 

 É preciso conhecer muito bem as crianças do seu grupo, respeitar o seu processo de aprendizagem 

tendo clareza que cada criança é única e que a afetividade deve estar permeando todas as suas 

ações; 

 Quanto mais conheço dos conteúdos em questão mais facilidade terei para elaborar boas situações 

de aprendizagem; 

 Uma boa situação de aprendizagem é aquela que mantém as características das práticas sócias 

reais; 

 Atividade é a ação da criança, ex.: participar da brincadeira de forca, é o que a CRIANÇA VAI FAZER 

E NÃO A AÇÃO DO PROFESSOR; 

  Orientação didática é tudo que o professor precisa providenciar (folhas impressas, livros, tintas, 

etc), como vai organizar os alunos (duplas, grupos, todos em roda, etc), como abordará ou 

explicitará a situação  problema para as crianças.   

Atenção: a orientação didática deve ser muito clara para que um interlocutor ausente (outro 

professor) consiga realizar a atividade; 

 Uma boa situação didática é aquela que é difícil, porém possível das crianças realizarem com a 

mediação do adulto.  Se a atividade é fácil demais e as crianças sabem fazê-la rapidamente não é 

uma boa atividade, pois não estão aprendendo; 

  A aprendizagem não ocorre imediatamente após fazer uma atividade, é preciso abordar o 

conteúdo em questão mais de uma vez, às vezes de maneira diferente e muitas vezes a mesma 

atividade; 

 Atividades Permanentes: que se repetem periodicamente; 

 Sequência de Atividades: série de atividades elaboradas com a intenção de que as crianças se 

aproximem de determinado conteúdo, as etapas estão interligadas com grau de desafios crescente; 

 Projeto: só se diferencia da sequência porque possui um produto final compartilhado com as 

crianças. 

                       

Estarei à disposição para ajudá-lo na elaboração dos planejamentos, repensando e refletindo junto 

com você, e buscando ajuda quando necessário. 

Leninha 


