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TEMA: Formas geométricas 

 
 

ATIVIDADE: Vamos aprender? 
               

Olá, família!  
 A história na educação infantil desperta a curiosidade, estimula a imaginação, desenvolve a 
autonomia e o pensamento. Portanto, vamos assistir ao vídeo “A cidade das formas geométricas", 
identificando as suas imagens, em seguida disponibilize materiais para a criança manusear tipo: 
livro, revista, gibi, jornal, celular, tablet etc., que contenham figuras das formas geométricas. 
Permita que os manuseie e se divirtam.  
 

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

 
 
 
 
                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 
 
 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/vrMbowzuEoQ
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Olá, família! 

Esta semana continuaremos propondo atividades pedagógicas com o tema “Formas”. 

Nosso objetivo é que a criança desenvolva o pensamento geométrico na interação com o meio 

ambiente, de forma lúdica e prática, pois a geometria está presente no seu cotidiano. 

Antes de a criança assistir a história “O Nariz do Palhaço”, solicitamos ao adulto, que se 

possível desenhe as seguintes formas em um papel colorido e depois cole cada forma em um palito 

sem ponta, representando “os narizes do palhaço” conforme a história contada, para 

posteriormente a criança manusear. 

                                                 

 

Apresente a história para a criança e depois faça algumas perguntas sobre  ela, utilizando 

“os narizes” do palhaço no palito, deixando que brinque com eles, e se ela quiser, assista 

novamente ao vídeo. Importante que esse momento seja bem divertido! 

                                      

Acesse o link da História O Nariz do Palhaço: https://youtu.be/o6nAVRnWFng  

 

Não se esqueçam de registrar e compartilhar esse momento conosco! 

 

https://youtu.be/o6nAVRnWFng

