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                                 OLÁ FAMÍLIAS!!! 

                      
Nessa semana ainda estaremos trabalhando o tema: Formas 

Geométricas. Para a atividade de hoje trouxemos, o vídeo “Formas – 

Crianças Inteligentes”, mas antes de assistirem ao vídeo, sugerimos que 

em uma folha de papel ou em um pedaço de papelão desenhe as formas 

geométricas: círculo, triângulo, retângulo e quadrado (se possível pinte-as 

com cores diferentes).  

Ao iniciar a atividade interaja com a criança, perguntando: Sabe, o que vamos fazer? As 

formas geométricas! E conforme forem desenhando, pronuncie para a criança qual forma está 

sendo feita.  Logo após comente com ela que vocês irão recortar cada uma delas.  

Em seguida convide a criança para assistir ao vídeo e a cada forma que se apresentar 

durante a exibição, entregue na mãozinha da criança a forma já recortada e a nomeie. 

 Após assistir ao vídeo disponibilize as formas geométricas para que a criança possa 

manusear (só ficar atenta para não colocar na boca e rasgar o papel para comer)  

Sugestão: Monte as formas geométricas, da maneira que aparece na abertura do vídeo (e, 

falando o nome da criança), comenta: Olha o que podemos fazer com as formas!!! 

Link do vídeo: https://youtu.be/QQ40m-XHnVs        

      Para fazer essa atividade com os bebês menores:  

Opções 1: Com as formas geométricas recortadas e coloridas, amarre-as no barbante pendurando-

as no berço como móbile, de modo que a criança possa ficar observando e você vai conversando 

com ela, falando o nome de cada forma e cantando a música das formas 

Opção 2- Mostra para o bebê, brinquedos ou objetos parecidos com a forma geométrica. 

 

 

https://youtu.be/QQ40m-XHnVs


 
 

Opção 3 - Constrói um painel com as formas geométricas e cola na parede numa altura que o bebê 

possa ficar olhando. Nos primeiros meses de vida os bebês conseguem escutar, acompanham 

objetos com os olhos, conseguem ficar durinhos no colo, prestam atenção em objetos, conseguem 

segurar coisas e até trocar os objetos de mãos. Isso sem falar no desenvolvimento cognitivo e 

emocional. São muitas as conquistas.  Toda experiência constitui em uma forma de aprendizado. 

   

Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou foto 
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Tema: Formas 

Atividade: Arremesso de bolas ao cesto 

Vamos viver e vivenciar as bolas em formas de círculos na prática! 

 

Separe bolas diversas, pode ser bolas que a criança têm em casa ou podem usar bolas feitas 

com meias ou de papel. Coloque um cesto, uma bacia ou um balde, em uma distância em que a 

criança possa acertar e deixe que ela arremesse as bolas para acertar o cesto! 

              

              

 

Não se esqueçam de registrar e compartilhar esse momento conosco! 

 


