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Dando continuidade ao nosso tema, hoje iremos realizar uma atividade que permite 

trabalhar a criatividade, a imaginação, a concentração e a capacidade de atenção. Também é 

excelente para desenvolver a motricidade e o raciocínio, assim como promover o 

desenvolvimento social, tudo de forma lúdica e divertida. Vamos começar? 

 

 

Convide todos da família para participar da brincadeira, porém será dois participantes por 

vez. Materiais necessários:  giz de lousa, ou outro material riscante,  papelão, tesoura sem ponta 

e giz de cera, dado com as formas geométricas círculo e quadrado (estará disponibilizado na 

folha de atividade e na escola) Inicie  desenhando no papelão seis círculos e seis quadrados, 

proporcionais as lagunas do tabuleiro, em seguida, peça para a criança pintar as formas que 

estão desenhadas no dado, os círculos de uma cor e os triângulos com outra cor, explorando as  

duas formas e as cores  (para que na hora que forem jogar diferenciem facilmente). Por fim 

desenhe um tabuleiro do jogo da velha grande no chão. Agora convide a criança para brincar, 

explicando a mesma que cada participante, jogará o dado e a forma geométrica que aparecer, a 

imagem da forma, será colocada dentro da laguna do tabuleiro, depois se repete a jogada com o 

outro participante e assim segue o jogo até terminar, vence quem fizer a sequência de três formas 

iguais, podendo ser na horizontal, vertical ou na diagonal. Agora tudo explicado é só começar o 

jogo e não esqueçam de registrar esse momento através de vídeo e fotos e nos enviar.  

 

 

Olá, tudo bem com vocês? 

Atividade: Jogo da velha diferente 
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Segue modelo para atividade (estará disponível na escola) 
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