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Berçário II A e II B 
Olá Famílias! Bom dia! Esperamos que estejam todos bem! 

Segunda – feira 10/05/2021 
 

Atividade 1: Vídeo: Aprenda as FORMAS GEOMÉTRICAS com Pocoyo. 

 

Assistir ao vídeo: Aprenda as formas geométricas com Pocoyo – desenho infantil. 

 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=KlVflfqgy6c, a criança deverá procurar com a ajuda da 
família o que tem na casa com as formas que aparecem no desenho: 
 
CÍRCULO 
QUADRADO 
TRIÂNGULO 
 

Campo de experiência: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”. 

 Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:  

 (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 
tridimensionais. 

 

Atividade 2: Para essa atividade a criança precisa dos seguintes materiais: 

Papel colorido (Pode ser revistas velhas, propagandas ou outro papel colorido) 

Cola (para ajudar a usar pode ser colocada em um pote pequeno ou copinho de café) 

Pote (para armazenar o papel depois de picado) 

Agora a criança deverá rasgar o papel colorido em pequenos pedaços. Coloque os pedaços no 

pote e armazene. Lembre com a criança que esta forma é um QUADRADO. Depois vá colocando 

https://www.youtube.com/watch?v=KlVflfqgy6c


 
um pouco de cola (pode ser com o dedo mesmo) dentro da forma abaixo e colando um pedacinho 

de papel colorido de cada vez até encher dentro de toda a forma abaixo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedimos por gentileza, se possível, a devolutiva destas atividades, que pode ser por meio de 

fotos ou relato desses momentos na página do Berçário II. Sua participação é muito importante 

para nós professoras.     

Desde já agradecemos a colaboração de todos e um abraço carinhoso de todas as professoras. 
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