
10 ideias de atividades
com formas geométricas
By Patrícia Marinho. .

Toda sexta eu posto ideias de
brincadeiras e atividades criativas que
você pode fazer com as crianças no
final de semana. As vezes são
brinquedos caseiros como os de caixa
de papelão ou os instrumentos
musicais feitos com material
recicláveis. Outras são atividades
artísticas, como o que ensina a fazer
bichinhos. Hoje vou fazer um post
mais na linha educacional e mostrar
10 ideias de atividades com formas
geométricas. Vai ser bom para ajudar
crianças entre 2 e 6 anos a aprender a
identificar e trabalhar com as formas
geométricas.
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1. Feltro e contact

A primeira ideia é a de usar papel
contact e formas geométricas em
feltro (ou EVA) para fazer a criança
brincar de colar e descolar. Neste post
eu falo sobre o dia em que fiz esta
atividade com a Gabi e ela amou!
 Tanto que mantive o contact na
minha janela por semanas e ela volta
e meia ia lá brincar um pouco. Lógico
que não tenho nenhuma expectativa
de que ela, com 1 ano e 6 meses na
época, realmente saiba identificar e
nomear as formas. Mas o fato de as
formas e as cores fazerem estarem lá
faz com que este repertório vá
entrando na vida dela naturalmente.
Quando ela menos esperar, por causa
da repetição, ela vai sair com “cadê o
círculo, mamãe?”. Mas sem pressa.
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2. Casinha de formas

Esta ideia eu vi no
Notimeforflashcards.com. Eles
aproveitaram uma caixa de cereal
vazia (mais um uso!) para recortar,
pintar e depois montar uma casinha
com as formas pintadas. Muito legal.
Tem um passo a passo detalhado no
post original. Você tanto pode fazer
uma atividade assim, mais dirigida
(quando há um objetivo claro) ou
deixar a criança livre para ver o que
ela inventa com as formas recortadas.
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3. Separação de formas

Outra atividade mega legal para
ensinar formas para crianças
pequenas é esta ideia, também
do Notimeforflashcards.com. Você
desenha um conjunto de formas em
tamanho grande e depois recorta
várias forminhas pequenas. Daí a
criança precisa encontrar o local certo
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criança precisa encontrar o local certo
para colocar cada forma.

4. Contornar o círculo

Às vezes parece que a gente não tem
absolutamente nada para fazer com
as crianças, não é verdade? Acabou o
estoque de brincadeiras rsrsrs! Aí
 você vem aqui no Tempojunto
pesquisar dá de cara com uma
atividade mega simples de fazer e
 você  se pergunta: como não pensei
nisso antes? Isso sempre acontece
comigo graças ao Pinterest. Foi assim
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comigo graças ao Pinterest. Foi assim
com esta ideia do Tinkerlab.com.
Copos, cartolina e uma canetinha e
você tem uma atividade de contornar
que vai distrair as crianças por um
tempinho.

5. Colagem de grãos

Outra ideia interessante para
desenvolver a coordenação motora
fina é esta atividade de colocar
macarrão no contact de acordo com
as formas desenhadas. A Patcamargo
fez a atividade com os filhos e contou
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com detalhes neste post aqui.
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brincadeira de imaginação em que
você recorta pequenas “pedras
preciosas” em EVA, no formato de
círculo, diamante, triângulo e depois
coloca numa caixa sensorial que pode
estar recheada de feijão, arroz ou
outro material similar. A brincadeira
consiste em fazer as crianças
escavarem o feijão para encontrar as
formas enterradas.

7. Carimbo de formas

Esta sugestão veio do post 10 ideias

brincadeira de imaginação em que
você recorta pequenas “pedras
preciosas” em EVA, no formato de
círculo, diamante, triângulo e depois
coloca numa caixa sensorial que pode
estar recheada de feijão, arroz ou
outro material similar. A brincadeira
consiste em fazer as crianças
escavarem o feijão para encontrar as
formas enterradas.

7. Carimbo de formas

Esta sugestão veio do post 10 ideias

brincadeira de imaginação em que
você recorta pequenas “pedras
preciosas” em EVA, no formato de
círculo, diamante, triângulo e depois
coloca numa caixa sensorial que pode
estar recheada de feijão, arroz ou
outro material similar. A brincadeira
consiste em fazer as crianças
escavarem o feijão para encontrar as
formas enterradas.

7. Carimbo de formas

Esta sugestão veio do post 10 ideias

http://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2015/10/10-ideias-de-atividades-com-formas-geometricas-explorador-de-formas.jpg
http://www.tempojunto.com/2015/09/11/10-ideias-criativas-de-pintura-com-carimbo/


criativas de fazer pintura com
carimbo. Acho o máximo a proposta
de dar uma nova função aos blocos de
montar. Ideia do Kidsactivitesblog que
você pode conferir aqui.

8. Gincana das formas

Também dá para se divertir com as
formas geométricas do lado de fora!
Basta desenhar quadrados, triângulos,
estrelas e etc… com giz numa calçada
e depois criar uma gincana. Você pode
pedir para as crianças encontrarem a
forma no chão, definir um tipo de
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atividade para cada forma (ex.: pular
em um pé só na estrela) e por aí vai.
Esta ideia é do Giftofcuriosity.com

9. Carimbo de esponja

Se você não tiver blocos de madeira
em casa, pode fazer carimbos de
formas geométricas com esponja.
Basta recortar a esponja no formato
desejado, colocar a tinta por perto e
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desejado, colocar a tinta por perto e
deixar a criançada carimbar como
quiser. Ideia do Athomewithali.ne que
você confere aqui.

10. Formas em todos os lugares

Para terminar, vou indicar a leitura de
um post que já publicamos aqui no
blog: “Brincadeiras do método
Montessori para fazer com seu filho”.
Lá você encontrará mais 8 ideias de
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atividades usando as formas. As
minhas preferidas são as de procurar
as formas nos objetos da casa e o
pique-esconde de formas.

E se você não quer perder nenhuma
atividade destas, inscreva-se na
nossa Newsletter e você receberá
semanalmente nossas novidades!
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