
 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 A CAIXA DAS FORMAS GEOMÉTRICAS 

Trabalhar com formas geométricas na educação infantil despertam nas crianças a 

imaginação e a criatividade. Podendo ser trabalhar de diversas formas como em jogos, 

criação de personagens entre outros. A atividade de hoje é muito divertida e as crianças 

amam encontrar as formas corretas encaixando nos seus devidos lugares.  

Materiais necessários: 

• Caixa de sapato; 

• Lápis de cor; 

• Folhas de papel; 

• Cola; 

• Pedaços de papelão para construção 

das formas. 

Inicie apresentando as formas geométricas para a criança, nomeando cada uma. Em 

seguida, distribua os desenhos e peça para que ela pinte cada forma com uma cor específica. 

Depois recorte e auxilie a criança na colagem nos moldes montando as pecinhas para serem 

encaixadas na caixa como sugere a figura abaixo. Deixe que ela explore fazendo suas 

descobertas. Finalize a atividade pedindo para que ela encontre novos objetos com formas 

geométricas dentro de sua casa ou escola. 

 Se a criança tiver alguma dificuldade para realizar a atividade, pedimos que os 

responsáveis auxiliem, fazendo com que ela se 

sinta estimulada. 

 Não esqueça de nos enviar registro dessa 

atividade através de fotos ou vídeos. 
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Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: SOPRAR COM FORÇA OU FRAQUINHO 

 É brincando que a criança vai se desenvolvendo, se divertindo e 

respeitando regras e seus limites, vai percebendo a imagem positiva de si e confiando em 

sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

 Essa semana ouvimos a história dos três Porquinhos, quantos desafios que eles 

passaram, e lá também havia um Lobo que soprava as casas dos Porquinhos, e elas iam 

para o ar. Sendo assim, a nossa atividade de hoje será um desafio para as crianças, onde, 

com auxílio de um adulto, ela pegará um papel pequeno, irá amassá-lo fazendo uma bolinha. 

Em seguida, vai pegar um canudo (se tiver em casa), um copinho, assoprando a bolinha de 

papel até chegar no copinho. Os responsáveis poderão fazer para ensinar a criança, e 

orientar para assoprar forte ou fraco. 

 Essa atividade simples, mas é completa, desenvolve a coordenação motora ao 

amassar o papel para fazer a bolinha e o sopro é um exercício para oralidade. 

E quando a bolinha entrar no copinho, elogie o esforço da criança. E não esqueça de nos 

enviar fotos da atividade!!! 

 

 

 

 

 

 

 


