
CARA PROFESSORA, BOM DIA! 

Por favor, leia todo o planejamento antes do horário de entrada. 

Minha classe é o Infantil I, com crianças na faixa etária entre 3 a 4 anos. 

Receber as crianças na porta da sala às 7h00.    Caso haja bilhete dos pais ou dinheiro no envelope na agenda, a Estagiária saberá quais medidas serão 

tomadas. 

Estamos no período de readaptação, então possivelmente algumas crianças ainda chorem um pouquinho no momento da entrada, é necessário 

demonstrar que você a compreende e tentar envolvê-la nas brincadeiras e trabalhos que outras crianças estão se divertindo dentro da sala.  

Se houver qualquer problema de agressão entre as crianças, favor não fazer reclamações aos pais do agressor na porta da sala, se o caso for grave e 

houver machucadura na criança agredida, informar a Equipe Diretora: isso é raro ocorrer, mas não estamos livres de uma exceção, então nossa política é de 

nunca reclamar na porta da sala, evitando maiores constrangimentos. Você poderá informar aos pais da criança agredida o que aconteceu sem mencionar 

o nome da outra criança, dizendo que as providências cabíveis serão tomadas pela Escola.          

Você vai gostar muito destas crianças!      Agradeço por você me substituir neste dia e desejo uma ótima aula! 

Professora Liliane Rothenberger 

 

Horário Atividade Orientação didática 

7h00 – 7h40 Diversificado 

-cantinho do quartinho (as crianças brincam de faz de conta  -4 crianças); 

-cantinho da garagem (brincadeiras com os carrinhos, consertos de carros-não devem levar os carrinhos por toda a sala); 

-cantinho da leitura (as crianças escolhem um livro  de cada vez  para ler- até 4 crianças) ; 

-cantinho do desenho  lápis de cor,giz de cera ou canetinha e  sulfite (6 crianças) a professora escreve os nomes, carimba a data depois as 

ajuda a guardar as suas produções nas gavetinhas; 

-cantinho da massinha (6 crianças) – colocar o pote de materiais para a  modelagem que estão na cantoneira; 

-cantinho com jogo de encaixe - mesinha (6 crianças). 

Organizar os cantinhos antes das crianças chegarem. Ao final do tempo, avisar que as crianças devem organizar os cantinhos e os 

materiais, ajudando-as e pedindo que sentem na roda assim que tudo estiver organizado. 

7h40 -8h00 
Roda de 

Encaminhamentos 

Assim que todos estiverem na roda, cumprimentar a todos dizendo- “Bom dia!” 

Vamos cantar a música do Bom dia Amigo?      Após esta música, avisar que escreverá a agenda na lousa que consiste em: 1-Cantinhos, 

2-Roda de encaminhamentos, 3- Desenho, 4-Brincar de Seu Lobo está?,   5-História, 6-Lanche, 7-Parque, 8- Música,  

9- Organização para a Saída. 

Verificar o Calendário, mostrando o dia de Hoje e anotar na lousa o dia, mês e ano, comentando como está o dia. 

Anotar o número de crianças presentes e ausentes. Por favor anote os nomes das crianças que faltaram. 



8h00- 8h30 
1º Coletivo 

Arte 

Atividade de desenho com giz de cera ou canetinha no sulfite. 

O.D.: Distribuir na roda, folhas de papel sulfite (A3) e  canetinhas incentivando as crianças a explorarem todo o espaço a folha, e a riscarem 

em diferentes sentidos: de cima para baixo, de um lado para o outro, em círculos, em ziguezague. Também deve lembra-los de trocar as 

cores. Enquanto desenham, com a ajuda da Estagiária, a professora deve ir escrevendo os nomes na folha de cada um. 

Ao final, avisar que o tempo acabou e fazer uma pequena avaliação com o grupo, perguntando do que mais gostaram nesta atividade, se 

alguém não gostou e o por quê..., aceitando sugestões e palpites das crianças, mostrando-se  acolhedora  tanto às críticas quanto aos 

elogios. 

8h30 – 8h45 
2º Coletivo 

Movimento 

 

Brincadeira: Seu Lobo está? 

Observação: Sair da sala e realizar a brincadeira em lugar amplo:a Estagiária poderá ajudá-la a escolher um lugar adequado. 

 O.D.: Fazer uma roda com as crianças, explicar que alguém será escolhido para ser o lobo e ficará dentro da roda. As crianças vão rodando 

e cantando “Vamos passear na floresta, enquanto seu Lobo não vem! Seu Lobo está?” E o Lobo responde “Estou vestindo a camisa, a calça” 

e assim sucessivamente até que Seu Lobo se veste inteiro e responde “Estou com fome” todos correm nesse momento e Seu Lobo corre 

para pegar alguém, que será o próximo Lobo. 

Ao voltar, lembrar as crianças para beberem água, antes de se sentarem na roda, pois provavelmente estarão com sede, se alguém não 

trouxe a garrafinha, poderá beber água na pia próxima a sala de aula. 

8h45 – 9h00 História 

 A professora sentará numa cadeirinha. 

Pedir que as crianças sentem-se em roda, peça que respirem fundo 3 vezes estiquem os braços (pegando estrelinhas no céu) ;pernas 

cruzadas e.. “vamos fazer silêncio que é  hora da história? Vamos todos ficar bem atentos, somente ouvindo, não é hora de conversa, nem 

de brincadeiras com os amigos.”  Poderá fazer modulações de voz para imitar a voz das personagens, o que faz com que as crianças 

fiquem muito mais envolvidas. Escolha um  livro  no cantinho da leitura, as crianças gostam de muito de Contos de Fadas e Fábulas, bem 

como os livros com formatos diferentes.   

9h00 – 9h15 
Preparação para o 

lanche 

-Levar as crianças até a pia perto de nossa sala, pingar sabonete em suas mãos, orientar para esfregar embaixo da água e depois entregar 

as folhas de papel toalha para que possam secá-las. 

-Cada criança pega a sua lancheira e vai junto com a professora e estagiária, para o refeitório, nossas mesas são as 3 primeiras da 1ª e 2ª 

fila a partir do balcão. 

9h15 – 9h45 Lanche 

-A professora acompanhará e ajudará as crianças a se organizarem, colocando toalhinha, o lanche e o suco, abrirá garrafinhas para quem 

precisar, ficará atenta se todos estão se alimentando e não permitir que corram ou subam no palco: o combinado é: quem terminou o 

lanche fica conversando com os colegas da mesa e aguardará  até que todos terminem. 

 - Quando a grande maioria acabar, orientar as crianças para deixarem o local organizado e limpo, arrumar as cadeiras e voltar para a sala, 

sentando-se na roda, enquanto a estagiária esperará os últimos e os levará para a sala. 

-Guardar as lancheiras no escaninho. 

 


