
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: POEMA RIMADO COM AS FORMAS 

GEOMÉTRICAS- CARLA FISHER 

 

 Trabalhar as formas geométricas desde cedo, ainda na educação infantil, 

é essencial para o desenvolvimento das habilidades de raciocínio espacial. A 

prática também é elementar para evitar dificuldades com conteúdos futuros — ou seja, que serão 

aplicados no ensino fundamental e médio — como é o caso da geometria, por exemplo. Claro que, 

conforme o processo de ensino-aprendizagem for evoluindo no âmbito da educação infantil, vai-se 

inserindo demais figuras, de acordo com o nível de dificuldade na hora de identificá-las. Estratégias 

e atividades específicas, entretanto, são eficientes para que os pequenos consigam assimilar todas 

essas informações de forma natural, tranquila e, principalmente, divertida". A proposta dessa 

atividade é aliar o lúdico ao conhecimento, na apresentação das principais figuras geométricas 

trabalhadas nessa fase de desenvolvimento. Os professores ou responsáveis devem escolher um 

lugar tranquilo e confortável e junto com a criança, apresentar o vídeo com o poema rimado das 

formas geométricas, podendo também, utilizar o recurso de figuras geométricas coloridas e realizar 

uma contação de história utilizando o poema como texto. Permita nesse momento que a criança 

reconte o poema do jeito dela e amplie junto com ela possibilidades de criar rimas novas baseadas 

no tema proposto. 

                                                       Link do poema: https://youtu.be/wbd_VVJpwh8  
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Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: OS TRÊS PORQUINHOS 

Os contos fazem parte de um universo encantado que vai muito além 

de apenas uma história infantil com intuito de distrair as crianças – eles são, na verdade, 

uma ferramenta bastante utilizada para desenvolver a capacidade reflexiva dos pequenos. 

Em muitos casos, não se sabe ao certo onde foram contados pela primeira vez, mas existem 

versões em muitos idiomas que transmitem sempre ensinamentos de forma lúdica e 

divertida. A história dos três porquinhos, bem como outras fábulas e contos, mostra às 

crianças a importância de trabalhar bem.  Ao adaptar esse aprendizado ao universo infantil, 

podemos salientar que não basta se divertir, é preciso também colocar seu esforço em coisas 

que, a princípio, não parece interessante, mas que dão frutos fantásticos como: as lições 

escolares e pequenas tarefas diárias realizadas em casa. 

 Então vamos lá? Separe um tempinho e local para assistir ao vídeo com toda a sua 

família e compartilhe com as professoras e amigos essa maravilhosa forma de aprendizado. 

Estamos aguardando.  

Link da História:   https://youtu.be/3srWdM9li88 
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