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Sobre Nós: 
 

 

Criado em 2010, o site do Planejamento Infantil aborda 

artigos, e Books, materiais didáticos e temas voltados 

especificamente para professores da educação infantil das 

séries iniciais, tendo um acesso mensal de mais de 10 mil 

visitantes e está presente nas mídias sociais, contando 

https://www.planejamentoinfantil.com.br/


 

 

com uma legião de leitores e seguidores também no 

facebook, twitter, youtube e google plus. 

Hoje a internet já é um meio de comunicação consumado e 

necessário para nossas vidas, fazendo parte que 

diariamente, seja pelas redes sociais, ou pesquisa, 

trabalho, compras ou o simples prazer em navegar.  

A educação infantil não poderia ficar de fora, pois com o 

passar do tempo, a educação infantil na internet tem se 

tornada uma opção necessária para o aprimoramento dos 

educadores, pedagogos, gestores, etc... 

Em seus planejamentos e em suas pesquisas.  

Esta realidade do comprometimento com a Educação 

Infantil, fez com que, essa ideia de elaborar nossos 

Planejamentos viessem ao encontro dos educadores.  

" É preciso mudar, o educador precisa estar plugado as 

novidades em rede para assim poder se aprimorar cada 

vez mais em um tema tão relevante e importante que é a 

nossa Educação Infantil”.  

( Educa ) 

 

 

 

https://www.planejamentoinfantil.com.br/planejamento-semanal.html


 

 

Nossos Números: 
 

Visitas 

25.962  

Visualização de página  

71.202  

Tempo médio de permanência na página  

00:01:50 

Taxa de rejeição  

57,82%  

Porcentagens de novas seções  

78,53%  

 

 



 

 

Redes Sociais: 

 
  

Likes no facebook:  155.792 

 

  

Pessoas que seguem: 154.771 

 

  

Seguidores:  1.518 

 

  

Inscritos:  34 

 

                                                                  
 

Inscritos: 330 

 

https://www.facebook.com/planejamentoinfantil.com.br/
https://www.facebook.com/planejamentoinfantil.com.br/
https://twitter.com/educa_infantil
https://www.youtube.com/channel/UC7Hpw_D-TzdO0eueZ0aUsqg
https://plus.google.com/+planejainfantil


 

 

 

Perfil dos leitores: 

 

 

 

 



 

 

Parceria com 

Planejamento 

Infantil 
 

Nossa parceria de conteúdo exclusivo é voltada ao 

interesse comum entre as partes, que é a Educação Infantil 

para séries iniciais. 

Através de artigos, eventos, promoção de: materiais 

gratuitos, sorteios, produtos:  

E-BOOKS, CDS ou DVDS. 

 

 

 



 

 

  

Formatos: 

Página do Blog  
Na página do Blog os conteúdos e na barra lateral os links 

patrocinados (parceiros) 

 



 

 

Contato 

 

Dúvidas de como ser parceiro de nosso Blog, entre em 

contato com nossos canais logo abaixo: 

Nome do site: Planejamento Infantil 

https://www.planejamentoinfantil.com.br/ 

Autor: Educa 

E-mail: 

contato@planejamentoinfantil.com.br 

planejamentoinfantil@hotmail.com 

Redes Sociais: 

Twitter: 

https://twitter.com/educa_infantil 

Facebook: 

https://www.facebook.com/planejamentoinfantil.com.br/ 

Google Plus: 

https://plus.google.com/+planejainfantil/ 

Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC7Hpw_D-

TzdO0eueZ0aUsqg 
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