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TEMA: FORMAS GEOMÉTRICAS 
 

ATIVIDADE:  A HISTÓRIA DAS FORMAS GEOMÉTRICAS 
 

                                                          
OLÁ FAMÍLIAS!!! 

 
Nessa semana trabalharemos o tema: Formas Geométricas. Para a 

atividade de hoje trouxemos a História das Formas Geométricas, mas antes de 
assistirem ao vídeo, sugerimos que separem alguns objetos que tenham em 
casa, no formato de círculo, triângulo, retângulo e quadrado (se possível 
peguem com cores diferentes).  

Ao iniciar a atividade, interaja com a criança perguntando: Sabe que objetos são esses?  Apresente 
para a criança cada objeto, dizendo com que forma geométrica se parece e permita que os manuseie. Depois 
convide a criança para assistir a história das Formas Geométricas, durante o vídeo faça comentários sobre 
cada forma e a sua cor.  Após assisti-lo disponibilize para a criança os objetos que foram separados, para que 
ela brinque com eles.  

Observação: Se por acaso não tiverem objetos parecidos com uma das formas, faça o desenho delas 
e pinte.  

Ao brincar a criança aprende a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Favorecendo o desenvolvimento 
da autoconfiança, curiosidade, autonomia, linguagem, imaginação e pensamento. O fato da criança desde 
muito cedo poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na 
brincadeira, faz com que ela desenvolva sua imaginação.                                                                                                                             

 
Link da história https://youtu.be/W0R46Sz4FYw 
 
 
 
Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou foto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/W0R46Sz4FYw
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Atividade: Vamos aprender as formas geométricas? 

Vamos começar a semana aprendendo as formas de um jeito bem divertido! Assista ao 

vídeo com a criança e depois procure pela casa objetos que representem as formas. Ao encontrar 

mostre para criança semelhança entre o objeto encontrado e as formas geométricas.  

Faça perguntas como: Que forma é essa? Olha, é igual a forma que vimos no desenho! As 

formas estão por todos os lados!  Podemos encontrar nas panelas e pratos redondos como o 

círculo e nos potes de plástico como os quadrados. Se divirta aprendendo sobre as formas 

geométricas e comemorem a cada uma delas que for encontrada.  

Essa atividade se faz importante, pois trabalhar as formas geométricas ainda na Educação 

Infantil é essencial para o desenvolvimento das habilidades de raciocínio espacial, visual e 

oralidade. Não se esqueça de registrar o momento e nos enviar. 

Segue o link do vídeo:  https://youtu.be/nXbatpQjn-M 

 

 
  

 

https://youtu.be/nXbatpQjn-M

