
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:     

      CAMA DE GATO                        

         Escolha um local tranquilo e seguro para fazer a atividade. O adulto 

responsável, irá pegar uma caixa de papelão ou um cesto e colocará vários 

objetos de cores variadas, texturas e formas dentro. Após, entrelaçar o barbante ou linha 

grossa na borda de acordo com o desenho abaixo. Em seguida peça para as crianças irem 

pegando e falando as cores do objeto e o formato (redondo, quadrado, circulo). No primeiro 

momento ajude a criança a identificar. Em seguida, coloquem novamente os objetos na caixa 

ou cesto e dessa vez ela tentará identificar as cores e formas sozinha. Neste momento 

estabeleça um diálogo sabendo que não há erro ou acerto, pois, ela ainda está em processo 

de aprendizagem. 

 Não esqueçam de nos enviar as fotos e os vídeos da realização da atividade, iremos 

amar. 
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Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: COLORIR A FORMA 

GEOMÉTRICA “CÍRCULO” 

Apresentar as formas geométricas, e as cores para as crianças será uma 

forma de aumentar sus conhecimentos para as aprendizagens futuras.  

 Nesta atividade conhecerão melhor a forma geométrica círculo, pois será necessário 

pintar esta forma. Converse com a criança e explique que em casa existem vários objetos 

com esta forma (tampas, pneu, volante do carro, formas de assar bolo, etc.). 

1°- passo: desenhar o círculo na folha de sulfite, cartolina, ou caderno de desenho (use uma 

tampa para desenhar). 

2°- passo: apresente as cores- AZUL, AMARELO  e VERMELHO e peça para criança 

escolher com qual cor ela prefere colorir. 

3°-passo: auxiliar a criança a colorir realizando uma pintura a dedo.  
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CÍRCULO 


