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Formas Geométricas  

. Em uma definição simples e sucinta, formas geométricas nada mais são do que o 

formato de todas as coisas ao nosso redor. Elas estão presentes nas construções, ruas, 

brinquedos, objetos de casa, alimentos e em muito mais. As crianças precisam começar a 

aprender, primeiramente, a identificar e diferenciar as principais formas geométricas 

existentes, agora as elas irão explorar um pouco mais a figura do circulo e do quadrado 

com uma brincadeira muito divertida. Vamos lá?  

 

Atividade: Coelhinho sai da toca “Formas Geométricas” 

 

 Faremos hoje uma brincadeira para reforçar o que as crianças aprenderam sobre formas 

geométricas. Quem aí nunca brincou de coelhinho sai da toca quando pequenos, a 

proposta dessa brincadeira é parecida com “Coelhinho sai da toca”, porém utilizando duas 

formas geométricas o quadrado e o círculo, risquem no chão essas formas e dê o 

comando “Coelhinho sai da toca dentro do círculo, coelhinho sai da toca dentro do 

quadrado”, as crianças devem se posicionar dentro dela.  A brincadeira propicia o 

reconhecimento das formas geométricas, trabalhando também o raciocínio lógico, 

atenção e coordenação motora. 
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Projeto Leitura 

 

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, 

emoções, e sentimentos de forma prazerosa significativa. Hoje a dimensão da leitura 

infantil é muito mais ampla e importante, proporcionando um desenvolvimento social e 

emocional. 

Para esta atividade sugerimos que preparem um lugar aconchegante silencioso. Depois 

de contar a história faça questionamentos sobre ela, se possível peça para a criança 

RECONTAR da maneira dela a história para você, assim vocês irão desfrutar juntos de 

momentos maravilhosos e de interação familiar.  

o link da história: https://youtu.be/-zVNEzujkvY 
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