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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Por favor, permaneçam atentos às orientações abaixo: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, para identificação da 

professora.  

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LITERATURA E ARTES 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Fazendo um origami de estrela 

 

Livro do dia: Estrelas cirandeiras – Efigênia Alves Moreira 

 

Material necessário:    

✓ Folha branca 

✓ Tesoura e cola branca (para uso de um adulto) 

✓ Régua e caneta 

✓ Materiais para desenho (lápis, tinta ou cola colorida) 

 

Justificativa:  

A Literatura Infantil é muito ampla e super importante. Ela proporciona à 

criança desenvolvimento emocional, social e cognitivo indiscutíveis, sem contar 

que no ambiente familiar, o hábito da leitura fortalece o elo da criança com seus 

responsáveis, tornando-a no futuro, um adulto mais seguro. 

 

Objetivos:    

✓ Confrontar realidade e fantasia; 

✓ Aguçar o prazer pela leitura; 

✓ Desenvolver a capacidade de ouvir e a linguagem oral; 

✓ Organizar ideias e pensamentos e estimular a criatividade. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de fazer a atividade, assista ao vídeo da tia Fran contando essa linda 

história, disponível em: https://youtu.be/zwied4Suc2E 

Agora que já ouviu a história, siga os passos. 

 

• Papai/mamãe, entregue a folha para a criança e deixe que ela colora 

ou pinte da maneira que desejar. 

• Utilize a régua para desenhar um quadrado com 15 cm de lado e 

depois faça uma linha na diagonal, dividindo o quadrado em 2 

triângulos.  

• Recorte o quadrado e também os triângulos.  

• Num dos triângulos, faça uma dobra ao meio, de modo que fique um 

triângulo menor. Reserve-o. 

• No outro triângulo, faça também uma dobra ao meio e depois dobre 

novamente, deixando as pontas para cima. Ele deverá ficar como 

um avião.  

https://youtu.be/zwied4Suc2E
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• Por fim, cole o primeiro triângulo sobre esta última parte e teremos 

uma estrela. 

Obs.: Para orientar sobre como fazer a estrela, temos um passo a passo a seguir 

e também a explicação da tia Fran no vídeo.  

 

Complementação: 

1) Esta história também está disponível no nosso site: 

https://www.colegioequipejf.com.br/site/uploads/arquivos_conteudo_al

uno/3214/1597119649s2KlwubZ.pdf ou ALUNO - EDUCAÇÃO 

INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA (Parte 1) 

2) Vamos assistir a mais um vídeo? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vINq_ApYHbI 

 

Passo a passo da estrela: 

               

 

 

https://www.colegioequipejf.com.br/site/uploads/arquivos_conteudo_aluno/3214/1597119649s2KlwubZ.pdf
https://www.colegioequipejf.com.br/site/uploads/arquivos_conteudo_aluno/3214/1597119649s2KlwubZ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vINq_ApYHbI

