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         Olá! Estamos  felizes em compartilhar

com você nosso  planner. Fizemos com muito

carinho  para que ajude na organização  e no

alcance de suas metas. 

         Esperamos que tenha gostado!

         Observe  que algumas páginas podem 

ser reproduzidas mais de uma vez, conforme

sua necessidade. O formato para impressão

pensado  para esse arquivo é o tamanho A4, 

papel 90g. Mas pode fazer como quiser.

        As páginas como plano de aula, metas

e planejamento mensal, podem ser impressas

na quantidade que precisar e assim montar 

seu planner personalizado.

                  Aproveite bastante! Um Abraço,

                   Aline Fróes e Sandra Ribeiro 

Importante
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Horário

Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado
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Planejamento 
de Eventos

Julho Agosto Setembro

Outubro Novembro Dezembro
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Para Não
Esquecer

Site: _______________________

Login: _______________________

Senha : _____________________

Site: _______________________

Login: _______________________

Senha : _____________________

Site: _______________________

Login: _______________________

Senha : _____________________

Site: _______________________

Login: _______________________

Senha : _____________________
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Ideias
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Metas do
Semestre

Passos para conquistar sua meta:

1- Decida o que quer;

2- Escreva sua meta definindo os prazos;

3- Identifique quais são os obstáculos a superar;

4- Prepare-se buscando informação ou habilidade necessária;

5- Organize a meta em um plano seqüencial a ser seguido;

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________



    Se fosse ensinar uma criança a beleza 

da música não começaria com partituras, notas e pautas. 

Ouviríamos as melodias mais gostosas e lhe contaria 

sobre os inst rumentos que fazem a mús ica .         

        Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me 

pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas 

pretas escr itas sobre cinco l inhas. Porque as

bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas ferramentas

p a r a  a  p r o d u ç ã o  d a  b e l e z a  m u s i c a l . 

A exper iênc ia da be leza tem deve v i r antes.

                                                      Rubem Alves
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Julho



    ‘Há muito mais crianças musicais no mundo 

do que os pais acreditam.’

                                                      

Émile Jacques-Dalcroze. 

(Le rythme, le musique et l’éducation, 1912.)
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Agosto



    Quando uma criança brinca, joga e finge; 

está criando um outro mundo.

Mais rico e mais belo 

e muito mais repleto de possibilidades 

e invençoes do que o mundo onde, 

de fato vive. 

Marilena Chaui

                                                      

caixolamusical.com.br / @caixolamusical

Setembro



    A mente que se abre a uma nova ideia

 jamais voltará ao seu tamanho original.

Albert Einstein
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Outubro



    Ensinar é um exercício de imortalidade. 

De alguma forma continuamos a viver naqueles

cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela

magia da nossa palavra. O professor, assim,

não morre jamais...

                                                      Rubem Alves
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Novembro



    Não suba a montanha para fincar sua bandeira, 

mas para abraçar o desafio, desfrutar do ar 

e contemplar a vista.

Suba para que você possa ver o mundo 

e não para que o mundo possa vê-lo.

David McCullough Jr.
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Dezembro
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Planejamento
Mensal

Segunda QuartaTerça

Não Esquecer:

_________
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Julho

Turma/Aluno: ______________________
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Planejamento
Mensal

Sexta DomingoSábadoQuinta
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Turma/Aluno: ______________________
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Planejamento
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Sexta DomingoSábadoQuinta
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Turma/Aluno: ______________________
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Planejamento
Mensal

Sexta DomingoSábadoQuinta
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Turma/Aluno: ______________________
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Planejamento
Mensal
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Plano
de Aula

Data: ______  Tema: ___________________

Aquecimento: __________________________

Socialização: ___________________________

Atividade Proposta: ______________________

Desenvolvimento: ________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Despedida: ___________________________

Recursos: ____________________________

___________________________________

Turma: _____________Duração: _______
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Faça 
Acontecer
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Faça 
Acontecer

Meta do mês: __________________________

             Etapas                         Prazo

____________________    _____________

____________________    _____________

____________________    _____________

____________________    _____________
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Feedback

Funcionou:

_______________

_______________

_______________

_______________

Não Funcionou:

_______________

_______________

_______________

_______________

Melhorar:

_______________

_______________

_______________

_______________

Concluir:

_______________

_______________

_______________

_______________

Observações:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________



Material elaborado e distribuido 

gratuitamente por Caixola Musical.

 

Compartilhe à vontade, 

mas não esqueça de dar 

os devidos créditos.

@caixolamusical
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