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Olá famílias! 

Mostrar aos nossos pequenos que as cores e formas estão presentes em seu ambiente e cotidiano, 
favorece observar e perceber suas diferentes características.  A proposta de hoje é ajudá-los ainda mais 

nessas descobertas. No poema apresentado “Poemas das cores primárias” da autora Alba Marília, as 
crianças puderam observar as cores da casinha e, hoje vamos visualizar as formas nelas existentes, ou seja, 

através da visualização e exploração possam reconhecer essas formas geométricas básicas (triângulo, 
quadrado, retângulo e círculo). 

 
1° Momento: Convidamos os responsáveis para que assistam com a criança o curto vídeo “Aprendendo as 

formas geométricas com o Trem das formas” (produzido pelo canal Ensinando meu filho), nele ilustra de 

maneira simples as seguintes formas:                                           para reproduzir acesse esse link:  

https://drive.google.com/file/d/1asFHD2rqJK_pXbM9Y-EmQ4YlJIora_u8/view?usp=sharing 

 

2° Momento:  Solicitamos a quem estiver mediando a atividade mostrar essa imagem abaixo, apontando 
uma de suas partes para a criança observar e tentar reconhecê-la, por exemplo: Aponte o telhado (triângulo) 
e pergunte se ela sabe como se chama essa forma?  E qual é a cor? Caso ele(a) não conheça, ajude-a neste 
momento nomeando a forma e cor apontada. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TRIÂNGULO 

QUADRADO 
CÍRCULO 

RETÂNGULO 

https://drive.google.com/file/d/1asFHD2rqJK_pXbM9Y-EmQ4YlJIora_u8/view?usp=sharing


 
3º Momento: Agora é a vez da criança explorar as formas, propomos que estimule a criança construir uma 
casinha usando as formas apresentadas. Para essa produção a criança pode construir sua casa usando formas 
desenhadas e recortadas por um adulto, feitas com pedaços de papel, papelão e folhas de revistas. Outra 
possibilidade é montar usando brinquedos ou objetos (seguros) tipo sucatas. Ressaltamos que este 
momento é de criatividade dos pequenos, construindo sua casa e até outras figuras de acordo com suas 
hipóteses, se tiver dificuldade não tem problema, a ideia é explorar as formas para que gradativamente 
possa diferenciar e identificar os formatos dos objetos. Veja os exemplos nas figuras abaixo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos conte se a criança conseguiu nomear alguma das formas geométricas e as cores apresentadas. Se 

possível pedimos para que façam um vídeo ou fotos destes momentos e compartilhe conosco no grupo do 

WhatsApp de sua turma. Esperamos que se divirtam e até a próxima atividade! 

 


