
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 19 

Professor: Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda e 
Roseli. 

Data: 29/07/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 
 

 
TEMA: Formas Geométricas 

 
ATIVIDADE: Explorando as formas geométricas. 

 
Olá, famílias! 

 
Na atividade de hoje faremos pintura com os dedos, para estimular a consciência tátil e 

desenvolver a coordenação motora.  

Desenhe algumas figuras geométricas em uma folha de sulfite (ou outro papel disponível em 

casa), em seguida auxilie a criança passar tinta no dedo para fazer o contorno na figura desenhada 

no papel. Depois use o dedo inteiro para fazer diferentes marcas e divirtam-se. 

 

Sugestão de receita “Tinta de amido de milho” 

 

Para essa receita é necessário: 1 xícara de amido de milho, 1/2 xícara de água fervendo, 1 

xícara de água fria e corante alimentícios. Misture o amido de milho com a água fria para dissolver 

tudo e aos poucos acrescente a água quente. A consistência vai ficar estranha, mas é só continuar 

mexendo para dissolver tudo, logo após coloque o corante alimentício da cor da sua preferência. 

 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 
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Tema: Formas Geométricas 

Atividade: Brincando com as formas geométricas. 

Olá famílias! 

Durante essas duas semanas fizemos diversas atividades sobre as formas geométricas, agora 

chegou o momento de brincarmos relacionando tudo que foi aprendido. O adulto junto com a 

criança irá criar "bonequinhos" com as formas (conforme imagem abaixo), sempre lembrando o 

nome de cada uma para a criança, aproveite esse momento e deixe a imaginação fluir!! 

 

 

*Conte-nos como foi esta atividade, mandando foto no grupo do WhatsApp. 

 

 


