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Modelos disponíveis:
+Versículos
+ Home office
+ Pequeno Príncipe
+ Mickey Mouse
+ Minimalista
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Páginas do Planner:
o Dados Pessoais
o Calendário anual (página única)
o Calendário Escolar ( Para colar o calendário da sua 

Escola)
o Mês a Mês:
 Checkilist
 Aniversariantes
 Metas do Mês
o Datas Comemorativas
o Horários de Atendimentos
o Metas da turma
o Minhas leituras
o Lista de Alunos
o Frequência (todos os meses)
o Acompanhamentos de Atividades
o Lista/Acompanhamento
o Controle de entrega de relatórios
o Login e senhas
o Lista de responsáveis e contato
o Perfil dos alunos
o Projetos
o Reunião de responsáveis
o Mensagem /Dinâmica
o Frequência da Reunião
o Reunião / formação
o Divisórias Bimestrais /trimestrais
o Fichas de planos de aula: Diário, semanal e mensal. 

PEI – Plano de (plano educacional individualizado



Nesta página, você pode fazer 
de forma  resumida o plano 
para cada mês.

Páginas de Semanário.
Ideal para ter uma visão 
geral do plano diário.



PEI: Plano de Ensino 
Individualizado

Folhas de Planejamento



Capas do modelo
Versículos



Capas do modelo
Home Office



Um pouco mais sobre o modelo 
Pequeno Príncipe



Um pouco mais sobre o modelo 
Mickey Mouse



Um pouco mais sobre o modelo 
Minimalista



Como comprar?
Você escolhe o modelo que mais gostou e clica
no link de compra. Após confirmação de
pagamento, você receberá no email informado,
um link para download do planner escolhido
no prazo de até 24 horas.

Link para PLANNER AEE VERSÍCULOS

Link para PLANNER AEE MINIMALISTA

Link para PLANNER AEE MICKEY

Link para PLANNER AEE PEQUENO PRÍNCIPE

O arquivo é DIGITAL E EM PDF.
NÃO É EDITÁVEL.

VALOR: R$ 25,00

Link para PLANNER AEE HOME OFFICE

https://mpago.la/1d86zmZ
https://mpago.la/2n21Cuc
https://mpago.la/2nCPAew
https://mpago.la/2sUY5gt
https://mpago.la/1fFLfHG


Importante
Após a compra tire dúvidas através do e-mail

plannerdaetieneprof@gmail.com

O arquivo foi preparado com 
Carinho da prof!


