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     ATIVIDADE PARA GRUPO IV E GRUPO V 
 

Atividade: 
 
CORRIDA DAS FORMAS GEOMÉTRICAS 

 

Para essa atividade desenhe as formas geométricas em quatro pedaços de papel e, 

em seguida, pregue-os no chão. Separe os papéis com fitas adesivas ou outro 

material que possa substituir (como mostrado na imagem).  

 

Desafie a criança a procurar objetos dentro de casa, que se assemelhem às formas, 

e coloque no local correspondente.  

 

Para a brincadeira ficar mais dinâmica é interessante que participem duas pessoas. 

Depois, façam juntos a contagem de quantos objetos cada um conseguiu.  

 

Essa brincadeira proporciona um momento de interação e divertimento, além de 

trabalhar os movimentos do corpo e a percepção visual. 

 
Orientações:  
 

Orientamos que com as crianças cegas o material possa ser confeccionado com texturas 

que promovam alto relevo, exemplo: barbante ou cola com gliter no contorno das formas 

e/ou substituindo as fitas adesivas, sobreposição de EVA, papelão ou mesmo cartolina e 

etc. Antes de desafiar a criança a procurar objetos dentro de casa que se assemelhem as 

formas, o adulto pode disponibilizar esses itens dentro de uma bacia ou local específico, a 

fim de que a criança possa manusear e explorar identificando as semelhanças. 

 

Com as crianças surdas é importante aproveitar a ocasião para trabalhar os sinais da 

Libras referente às formas trabalhadas. No link abaixo há uma sugestão de vídeo aula 

ensinado os referidos sinais. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ipD3l5wO2QQ&t=262s 

Vídeo: [Curso de Libras] Como Indicar Figuras Geométricas e Formas na Libras 

(morfologia e classificador) - Universidade da Libras. 

 

Para as crianças com mobilidade reduzida o trabalho pode ser realizado sobre uma mesa, 

o adulto também pode disponibilizar os objetos variados deixando-os ao alcance da 

criança, desta forma a participação da criança será mais efetiva. 

 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – EDUCAÇÃO INFANTIL/2020 
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     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
 
Todas as sugestões desta atividade 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. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           


