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Documentos norteadores para elaboração do planejamento

(Docência I):





Documentos norteadores para elaboração do planejamento

(Educação Infantil):



Leia o edital com atenção e utilize o modelo

de planejamento que ele contém em anexo:

https://concursos.curitiba.pr.gov.br/documento/00/0/2022/6/58/1

https://concursos.curitiba.pr.gov.br/documento/00/0/2022/6/58/1




Na hora de planejar, muita atenção 

para não agir como…



Como elaborar seu plano de Ensino

(Docência I):



Como encontrar no plano curricular…

Fonte: https://educacao.curitiba.pr.gov.br/conteudo/curriculo-de-lingua-portuguesa/7790



EXEMPLO DE PLANO DE AULA







As atividades:

1.Devem levar em conta o plano

curricular e os objetivos propostos;

2.Precisam ser desafiadoras;

3.Devem partir de um mesmo contexto.



Exemplo de atividade adaptada:

A professora Y, do 3º ano D, realizou

uma sequência didática sobre o ciclo

de vida dos sapos. Para finalizar,

planejou uma atividade de escrita,

fazendo as adequações de acordo

com os níveis de aprendizagem dos

seus estudantes.







1. O plano de aula que consta no edital é o mesmo solicitado
para a docência I e precisa ser adequado às especificidades
da Educação Infantil, portanto, uma solução possível é, onde
consta área do conhecimento, inserir “Educação Infantil:
campos de experiências” e, então, acrescentar os campos
que estão sendo contemplados no planejamento.

2. Relacionar os campos de experiência aos objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento previstos na BNCC, de
acordo com a faixa etária para a qual se planeja (Bebês: 0 -18
meses; Crianças bem pequenas: 19 meses - 3 anos e 11 meses;
Crianças pequenas 4 anos - 5 anos e 11 meses).

Como elaborar seu planejamento

(Educação Infantil):





Mas são tantas as aflições:

E se eu tiver um 

apagão?

Como devo me 

vestir?



Como planejar sua apresentação:

1. Atente-se ao tempo (15 minutos) para que consiga realizar sua aula de modo a

contemplar o principal contido no seu plano de ensino;

2. Faça um roteiro das partes mais importantes que precisa expor (o esqueleto da

sua aula);

3. Adeque sua linguagem ao interlocutor (faixa etária da turma), isso não significa

infantilizar a voz, mas expressar-se utilizando um vocabulário compreensível

pelos estudantes;

4. Vista-se confortavelmente e dentro do seu estilo;

5. Olhe para os avaliadores enquanto falar;

6. Utilize bem os recursos selecionados para sua aula, por isso, a importância de

escolher materiais com diversas possibilidades de exploração.



A ansiedade não pode ser sua maior

inimiga



PREPARAÇÃO DO CORPO E DA MENTE

VERIFIQUE O LOCAL DA PROVA COM ANTECEDÊNCIA

PROGRAME-SE PARA CHEGAR CEDO AO LOCAL DO EXAME

PRATIQUE EXERCÍCIOS FÍSICOS/DE RESPIRAÇÃO

ESCUTE MÚSICA RELAXANTE

DURMA CEDO NO DIA ANTERIOR

ALIMENTE-SE CORRETAMENTE

EVITE ESTUDAR NA VÉSPERA DO EXAME

CONVERSE COM QUEM A AJUDE A SE TRANQUILIZAR

PRESTE ATENÇÃO NOS DETALHES

MANTENHA UMA ATITUDE POSITIVA

CONFIE NO SEU POTENCIAL
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