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Considerando o RCNEI (Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil) e principalmente o 
eixo NATUREZA E SOCIEDADE: 

Escolher um dos conteúdos do RCNEI – eixo Natureza e Sociedade, desenvolver um Plano de Aula 
contemplando uma atividade que será apresentada em sala de aula em um dia previamente determinado 
na tabela abaixo. 

O Grupo deverá apresentar em sala de aula o Plano de Aula e a uma amostra da Atividade proposta. 
Ficando a critério do grupo a forma de apresentação do trabalho. Lembrando que é necessária a 
indicação de como ocorrerá a avaliação da atividade. 

Regras para o trabalho: 

• Grupo com um mínimo de três (3) e no máximo cinco (5) alunas; 

• Tempo total da apresentação terá a duração mínima de vinte (20) e no máximo de trinta e cinco 
(35) minutos; 

• Todos os componentes do grupo tem que participar da atividade; 

• Entregar o Plano de Aula impresso antes do início da apresentação; 

• As apresentações serão nos dias 01/04, 08/04 e 15/04 e a ordem será definida por sorteio durante 
a aula anterior. Sendo que não ocorrerão temas repetidos no mesmo dia. 

Critérios de Avaliação 

a) Para a Apresentação 

• Participação do grupo; 

• Coerência das atividades com relação ao RCNEI; 

• Criatividades do Grupo; 

• Pertinência da atividade com relação a faixa etária; 

• Tempo efetivamente utilizado. 

b) Para o Plano de Aula 

• Coerência com o RCNEI e o conteúdo proposto; 

• Conteúdo proposto, utilizado e efetivamente apresentado; 

• Pertinência do conteúdo quanto a faixa etária dos alunos. 

c) Autoavaliação 

• Preenchimento completo; 

• Entrega dentro do prazo proposto; 

• Clareza das anotações. 
 

Gp Conteúdo Componentes 
Data - 
Ordem 

1 
Organização dos grupos e seu 
modo de ser, viver e trabalhar Deborah Zago, Adriana Costa, Merciliane, Sheila 

01/04 – 
19:15 

2 Os lugares e suas paisagens Kenia, Miria, Jacqueline, Adriana Fontes 
01/04 – 
19:50 

3 
Objetos e processos de 
transformação Ester, Kariny, Leticia 

01/04 – 
21:00 

4 Os seres vivos Michele, Thiara, Livia, Caroline Cristina, Eva 
08/04 – 
19:15 

5 Os fenômenos da natureza Deborah Lorena, Gracy Kellen. Leonicia, Romilda 
08/04 – 
19:50 

6 
Organização dos grupos e seu 
modo de ser, viver e trabalhar Adriana Montovani, Deisa, Francisca, Roberta 

08/04 – 
21:00 

7 Os seres vivos 
Ana Paula Correa, Ana Paula Vieira, Nattássia, Franciele, 
Jessekarla 

15/04 – 
19:15 

8 Os fenômenos da natureza Ana Paula de Menezes, Dhayana Novais, Leidiane, Taisa 
15/04 – 
19:50 

9 
Objetos e processos de 
transformação Dulcimar, Joelma, Pricila Loanda, Priscila Moreira 

15/04 – 
21:00 


