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TEMA: Formas geométricas. 

 

ATIVIDADE: Circuito das formas geométricas. 

 

               

Olá, famílias! 

 

 Essa atividade permite explorar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações 

em ambientes acolhedores e desafiantes. 

 Hoje vamos realizar um circuito, adaptando – o de acordo com as possibilidades corporais 

da criança. 

MATERIAIS: Travesseiros, almofadas, brinquedos ou objetos que não causem perigo para 

eles e que representem as formas geométricas: círculo, quadrado, triângulo, retângulo. 

Chame a criança pelo nome e fale para ela: Vamos brincar no circuito das formas? 

Escolha um espaço adequado em sua casa, coloque alguns travesseiros ou almofadas 

representando os obstáculos e atrás de cada obstáculo coloque uma forma geométrica, passe por 

cima do obstáculo e pegue a forma geométrica. 

Durante a montagem do circuito, explique passo a passo do que está sendo realizado 

naquele momento, estimulando a criança a observar. 

- Com as crianças maiores, a família monta o circuito e estimula a criança a andar ou 

engatinhar, subir e atravessar o obstáculo para pegar a forma geométrica. Neste momento o adulto 

responsável, deve dizer o nome da forma que a criança conseguiu pegar e explicar cada uma delas, 

exemplo: (Círculo é redondo), (quadrado tem quatro lados iguais), (triângulo tem três lados iguais), 

(retângulo tem quatro lados sendo dois lados maiores iguais e dois lados menores iguais). 

- Com as crianças menores que ainda não conseguem engatinhar ou andar, coloque-a 

deitada de barriga para baixo na posição para engatinhar, chamando-a pelo nome, estimule e 

auxilie a subir e atravessar o obstáculo para pegar a forma geométrica.  

 

 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 
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Olá, famílias!  

Esta semana trabalhamos com o tema Formas. Sabemos o quão importante isso é, pois em 

todos os momentos notamos as formas presentes no nosso dia a dia, sejam nos prédios, em um 

copo, num livro, ou em outras coisas.  

O objetivo dessa atividade é relembrar com as crianças as formas geométricas, e permitir 

que elas interajam com todos os modelos diferentes, o quadrado, retângulo, triângulo etc. Os pais 

devem convidar a criança para assistir ao vídeo indicado, após isso, mostrar e ir perguntando para 

a criança qual é o nome das formas. 

Link do vídeo: https://youtu.be/aJ6omd7msWo  

 

Compartilhe conosco, fotos e vídeos desse momento.  

  

 

https://youtu.be/aJ6omd7msWo

