
  

Plano de Aula Dia Internacional da Mulher - Rotina 

Semanal 

Este Plano de Aula Dia Internacional da Mulher - Rotina Semanal foi elaborado pela 

professora Valéria do maravilhoso blog Ensinando com Carinho. 

Primeiro dia: 

 Roda de conversa para a leitura do surgimento do Dia Internacional da Mulher; 

 Atividades sobre as profissões que as mulheres exercem na sociedade 

 Entrega e explicação de um formulário de entrevista para um mulher importante 

na vida de cada um. (Mãe, tia...). 

Exemplo de formulário: 

https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-dia-internacional-da-mulher/atividades-dia-internacional-da-mulher-2/


 

Objetivos: 

 Conscientizar as crianças dos fatos ocorridos no surgimento desta data. 

 

Segundo dia: 

 Recolhimento da entrevista de casa para exposição no varal. 

 Peça para cada aluno falar sobre o momento da entrevista, o que acharam? 

 Atividades de colagens de revistas e livros usados, de imagens de mulheres 

parecidas com sua mãe ou responsável. (A ideia aqui é confeccionar um cartaz 

dia das mulheres junto com os alunos). 

Objetivos: 

 Valorizar a figura da mulher 

 

Terceiro dia: 

 Apresentação aos alunos de escritoras famosas (Através de videos ou imagens); 

 Escolha três histórias dessas escritoras e leia para os alunos e faça com que este 

momento seja prazeroso para você e os alunos. (Explore bastante a biografia de 

cada uma); 

 Peça para os alunos confeccionarem um cartão e escolher uma mulher para 

homenagear; 

https://www.educacaoetransformacao.com.br/cartaz-dia-da-mulher/
https://www.educacaoetransformacao.com.br/cartaz-dia-da-mulher/
https://www.educacaoetransformacao.com.br/plano-de-aula-dia-da-mulher/trabalho-de-pesquisa-dia-da-mulher/


https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-dia-internacional-da-mulher/atividades-dia-internacional-da-mulher-caixa-de-presente/


https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-dia-internacional-da-mulher/atividades-dia-internacional-da-mulher-cartao-para-colorir/


https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-dia-internacional-da-mulher/atividades-dia-internacional-da-mulher/


https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-dia-internacional-da-mulher/atividades-dia-internacional-da-mulher-cartao-com-rosas/


https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-dia-internacional-da-mulher/atividades-dia-internacional-da-mulher-buque-de-flores/


 

 

 

 

https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-dia-internacional-da-mulher/atividades-dia-internacional-da-mulher-lembrancinha-de-flor/


Sugestões de nomes de escritoras: 

 Clarice Lispector; 

 Cecilia Meireles; 

 Iracema Macedo; 

 Cora Carolina; 

 Ana Maria Machado; 

 Ruth Rocha; 

 Ana Cristina Cesar. 

Objetivos: 

 Informar aos alunos a importância do escritor, bem como sua contribuição para a 

literatura. 

 

Quarto dia: 

 Organize uma lista de personagens femininas que os alunos gostam (Sugestões: 

Branca de Neve, Rapunzel, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Bruxas, 

Jasmim, entre outras); 

 Faça uma breve explicação sobre suas trajetórias e peça para que eles escolham 

uma das personagens para que sua história seja contada oralmente pelos alunos; 

 Em seguida, o professor deverá reescrever numa cartolina a história e montar um 

cartaz; 

Dica Extra: Neste dia não deixe de usar o avanço da tecnologia ao seu favor. (Explore 

os mais diversos recursos, tais como: Vídeos e Histórias em áudio). 

Objetivos: 

 Relembrar os melhores e populares contos 

 

Quinto dia: 

Estamos chegando no final da nossa rotina semanal (Plano de Aula Dia Internacional da 

Mulher). 

 Apresentação de um vídeo ou slide de mulheres importantes no cenário mundial 

(Madre Tereza, Angelina Jolie, Irma Dulce entre outras) e neste momento 

deverá ser lido um resumo simples do que cada uma fez. 

*Em nossa escola, a professora Maria de Carvalho contou a triste história da professora 

guerreira morta em incêndio em Janaúba, na qual sacrificou sua vida em prol de salvar a 

dos alunos. 

 Apresentação de uma canção em homenagem ao dia da mulher. 



Objetivos: 

Despertar o entendimento das ações realizadas por mulheres guerreiras. 

 


