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PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 

 O Núcleo Pedagógico/Educação Infantil orienta: 

 O que são atividades assíncronas? São aquelas em que o professor e 
a criança não estão interagindo ao mesmo tempo, o que possibilita mais 
flexibilidade para ambas as partes, na realização e no planejamento das 
atividades.  
 
  Ao pensar na importância de se manter a rotina para a possível volta às 
aulas presenciais, o professor deverá pensar no tempo de dedicação em que 
as crianças necessitarão para realizar as atividades em domicílio. Neste 
sentido, o período em que o aluno estaria na escola com atividades 
pedagógicas deverá ser aproximadamente o mesmo tempo dedicado em casa, 
que pode ser definido em torno de 1h a 1h 30minutos para a Educação Infantil. 

Assim, os planos de aula devem levar em consideração a quantidade de 
aulas dedicadas aos Campos de Experiências, seguindo as Metas de 
Aprendizagem para a sua turma.  
  
  Segue abaixo roteiro para o plano de aula:  

• Objetivos de aprendizagem: devem ser feitos sob a observação das 
perspectivas dos alunos durante as aulas presenciais no início do ano; 

• Insumos do professor: conteúdo da aula/dia. Pode ser feito com 
comandas em folha, slides, vídeos, áudios, imagens, etc; 

• Atividade prática: deverá ser similar ao já visto, no qual a criança 
pratica/reforça o conteúdo. Pode ser por meio de atividades, com 
explicação oral (gravada em áudio), montagem de circuito, reconto de 
histórias, desenhos, colagens, pinturas, produção textual verbal, etc; 

• Registro das atividades pelo professor: poderá ser de livre escolha 
em portfólio, semanários, planilhas, etc; 

• Registro de atividade: deve ser feita pela criança com auxílio e/ou 
apoio dos responsáveis e compartilhado com o professor. Pode ser por 
meio de fotos, vídeos, áudios, entre outras ferramentas; 

• Feedback: é a devolutiva do professor de Infantil II que poderá ser 
realizada por meio de anotações nas atividades devolvidas, com dia e 
hora marcada pelos responsáveis do educando ou por outros meios que 
julgar viável. 

 Dentro desta organização, o processo de ensino e aprendizagem poderá 
se desdobrar de modo favorável, garantindo o aproveitamento de nossos 
alunos. 
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