
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
O mundo das formas geométricas 
 
Olá, Professores! 

 
Nessa atividade, a família e a criança irão ouvir uma contação de história 
sobre o mundo das formas geométricas, que pode ser acessada por meio 
do link https://www.youtube.com/watch?v=vrMbowzuEoQ  

Em seguida, propomos que se converse com a criança sobre as diferenças, 
tolerância e respeito entre as pessoas. 

Para finalizar, deverão construir juntos desenhos misturando todas as 
formas vistas no vídeo.   

 
ORIENTAÇÕES: 
 
Os direitos de aprendizagem e campos de experiência são os mesmos para 
todos os estudantes, com ou sem deficiência.  

  

No vídeo a seguir a mesma história é contada com apoio visual de formas 
geométricas feitas de EVA e palitos, fáceis de serem feitas também pela família 
que vai apoiar o estudante em casa, o que torna a atividade acessível para 

Brincando com as figuras geométricas, as crianças aprendem a 
diferenciá-las e aprimoram seus conhecimentos de forma simples e 
muito divertida. 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 
ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

ATIVIDADE DE 17 DE AGOSTO 
Educação Infantil – Grupos IV e V 



estudantes Cegos, com autismo ou deficiência intelectual. Durante a contação 
da história a criança pode ir manipulando as formas para construir sua memória 
tátil muscular com as formas. https://www.youtube.com/watch?v=Fh_Ji68g7JQ 
 
Neste outro vídeo as formas geométricas são apresentas de maneira lúdica e 
acessível para crianças Surdas: https://www.youtube.com/watch?v=Zsx9-
3WgWfs 
 
 
Uma maneira acessível e divertida de trabalhar o conteúdo é através da caixa 
de formas geométricas, conforme explicado neste vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=vC99CpYhB38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ou através do alinhavo das formas geométricas, o que pode ser feito facilmente 
fazendo-se furinhos em usando cadarços para alinhavar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem: placa com formas geométricas desenhadas e com seus lados 
furados, para se fazer o alinhavo delas com um fio verde. 
 
 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente 
avaliadas pelo professor da turma e/ou do professor do Atendimento 
Educacional Especializado, e não excluem outras adaptações 
individuais e atividades que venham a ser orientadas por esses 
profissionais. 


