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Olá Famílias! 

Queridas famílias e alunos, as atividades sugeridas para esta semana, é para brincar e aprender 
com as cores e com as formas geométricas. 

Tendo como objetivo mostrar para as crianças que as cores e formas, estão presentes no 
ambiente onde elas vivem e fazem parte do seu cotidiano.  

Durante atividade, a criança precisa explorar e interagir com o ambiente em que vive (a sua casa 
), adquirindo um conhecimento prático e desenvolvendo o raciocínio lógico, selecionando e 
classificando objetos, além de trabalhar a criatividade.  

1. Etapa  

Vamos iniciar assistindo ao vídeo musical: “Aprenda as Formas Geométricas”. 

 

Link do vídeo: https://youtu.be/hsV7A6T0PJU  



 
Uma música bem animada,  que apresenta a imagem das formas geométricas, assistam com as 
crianças, apresentem o quadrado, o círculo, o triângulo e o retângulo.  

2. Etapa 

Depois, o adulto vai desenhar em um papel, uma forma geométrica de cada vez e oferecer 
para criança pintar.  (utilize o material que tiver disponível em casa, giz de cera, canetinha, 
lápis de cor ou tinta.)     

Durante a atividade, sempre perguntando: Que cor é essa? Qual nome dessa forma? ... 

3. Etapa 

Agora, coloque as formas, penduradas na parede, convide a criança a procurar pela casa 
objetos que tenham a mesma forma que as formas geométricas.  

Ex: Em frente ao circulo coloque objetos redondo como panelas, prato... 

Deixe a criança, explorar os objetos, adulto vai auxiliar. 

 Caso a criança encontre muita dificuldade, o adulto pode separar os objetos (uns dois ou três de 
cada forma geométrica)  e pedir para que ela, realize a separação de acordo com a forma 
geométrica, colocando em frente ao desenho. 

 

BOA ATIVIDADE!!!! 

 


