
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

  QUEBRA-CABEÇA DAS FORMAS GEOMÉTRICAS 

 A atividade proposta, tem como objetivo desenvolver o raciocínio lógico, além 

de conhecer as formas geométricas (círculo, quadrado e retângulo), de uma maneira lúdica 

e divertida, brincando de quebra-cabeça formado por apenas oito peças. Cada forma 

geométrica deve ser dividida em duas partes, para que a criança encaixe as que faltam 

formando as figuras correspondentes. Ao encaixar a figura correta, parabenize à criança e 

enfatize o nome da forma geométrica. As formas podem ser desenhadas e recortadas em 

papelão, folhas coloridas, ou mesmo em folha branca para que a criança possa colorir. 

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

responsáveis auxiliem, fazendo com que ela se sinta estimulada para realizar. 

  Não esqueça de registrar este momento por meio de foto ou vídeo e nos enviar. Boa 

atividade! 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: DANÇA DO DENTRO E FORA 

 Esta atividade permite através do lúdico trabalhar noções espaciais e 

conceitos de dentro e fora desenvolvendo a lateralidade, além de estimular a atenção e 

concentração, proporcionando às crianças momentos de aprendizados mais divertidos e 

estimulantes.  

 Para iniciar a atividade o responsável irá assistir o vídeo com a criança, “Dança do 

dentro e fora”, disponível no link abaixo, depois colocar o bambolê no chão ou fazer figuras 

fechadas (círculos, quadrados) no chão utilizando fitas ou giz de lousa. Comece a brincadeira 

e solicite à criança que pule dentro e fora da figura, utilizando a música e seguindo os 

comandos do vídeo, e deixar ela fazer do jeito dela. Lembrando da história dos Três 

Porquinhos apresentada no início da semana, conversar com a criança e relacionar a área 

dentro da figura em que estão, como se estivessem dentro da casinha dos porquinhos. Ah, 

e não se esqueça de nos enviar vídeo ou fotos da atividade!! 

Link : https://youtu.be/mJ-7a9KviKw 
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