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LEIA O POEMA DAS FORMAS GEOMÉTRICAS 

EU SOU O QUADRADO , BONITO DEMAIS, 

TENHO QUATRO LADOS TODOS IGUAIS. 

 

EU SOU O TRIÂNGULO ,TENHO TRÊS BIQUINHOS 

SIRVO DE CHAPÉU  PARA OS PALHACINHOS. 

 

EU SOU O RETÂNGULO E CRESCI MAIS DE DOIS LADOS, 

PARA NÃO FICAR IGUAL AO QUADRADO. 

 

EU SOU O CÍRCULO E SOU IGUAL A LUA, 

SOU O MAIS BONITO LÁ DA MINHA RUA.    

(AUTOR DESCONHECIDO)     

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                           FORMAS GEOMÉTRICAS 

AS FORMAS GEOMÉTRICAS FAZEM PARTE DO NOSSO 

COTIDIANO E ESTÃO PRESENTES EM VÁRIAS SITUAÇÕES E 

OBJETOS. NESTE MOMENTO VAMOS APRENDER AS FORMAS 

GEOMÉTRICAS PLANAS MAIS SIMPLES: 

 

PINTE, RECORTE AS FIGURAS E COLE DE ACORDO COM A SUA  FORMA 

GEOMÉTRICA: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 



 

 
 
 CIRCULE OS NOMES DOS ALIMENTOS QUE APARECEM NA 
PARLENDA E ESCREVA-OS  NA FRENTE DE CADA UM: 
 
 
 

________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 

__________________________________________ 
 
 
 



NOME:____________________________________________  
DATA:__________________ TURMA: __________________ 
 
PROFESSORA: KEILAH – MUSICALIZAÇÃO 
 
VAMOS COLORIR- CADA NOTA MUSICAL POSSUI UMA COR 
ESPECÍFICA, SENDO: DÓ-ROXO, RÉ-AZUL, MI-ROSA, FÁ-VERDE, 
SOL-AMARELO, LÁ-LARANJA, SI-VERMELHO. 
 

 

APRECIE A CANÇÃO:  https://youtu.be/S7SmFH79huY  

EDUCAÇÃO FÍSICA 
1º ano 

Brincadeiras e Jogos ( EF01EF013*) 
 
• Futebol de pano: o objetivo é conduzir a bola até o gol adversário, 
balançando um grande tecido de TNT com marcações de um campo de 
futebol feitas com fita adesiva. Se a bola sair da “quadra”, poderá 
colocada de volta, sem penalização. Essa atividade poderá ser realizada 
com quantas pesoas quiser podendo ser divididas em duas equipes de 
cores difentes (azul e vermelho) ou times diferentes (meninos e 
meninas), por exemplo. 
 
A atividade pode ser  executada em várias versões: 

 Todos jogam sentados no chão.  

 Caso haja uma ou mais crianças cadeirantes, os participantes 
deverão  realizar as partidas com todos sentados em cadeiras. 

  Nas turmas em que não haja pesoas cadeirantes, o jogo pode 
ser feito com todos os participantes em pé. 

 Para crianças que tenham dificuldade em agarrar o pano será 
necessário fazer uma pequena alça e adicionar na beirada do 
pano. 

 O deficiente visual poderá participar sendo orientado a balançar 
o pano para ajudar os colegas a pasarem a bola pelo desenho 
do gol adversário. 

 Os deficientes inteçectuais e TEA não terão dificuldades em 
executar os movimentos porém o limite de tempo em que eles 
executarão o exercício poderá ser bem resuzido. 
Essa atividade poderá ter tempo para sua finalização (10 ou 15 
minutos) ou quantidade de gols para vencer a partida. 
Independente da escolha a ser feita para a sua finalização, o 
fator principal aqui será a integração entre os participantes 
deficientes ou não. 
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• Pique sensorial: com todos os participantes vendados, um jogador 

“pegador” deverá encontrar e tocas os demais, orientando-se pelo 

barulho produzido pelos guizos, sininhos ou corentes que foram 

distribuídos para os participantes  em pulseiras. A brincadeira faz com 

que todos experimentem a sensação de que, sem a visão, devem usar 

outros sentidos pouco requeridos em atividades motoras. Crianças que 

têm Síndrome de Down e autismo, participam com muita alegria, 

embora crianças com TEA não consigam ficar com os olhos vendados 

mas com certeza colocarão a venda ou lenço na testa. O deficiente 

visual participará normalmente e sua desenvoltura dependerá apenas 

de si. Quanto ao cadeirante, nesta brincadeira, será o vidente que dará 

instruções para os colegas que se aproximarem para que se afastem 

alguns passos para a direita ou para a esquerda com orientação de um 

responsável que guiará a cadeira e para que ninguém se machuque ao 

trombar com a cadeira  No caso do deficiente auditivo, ele fará parte da 

brincadeira como vidente, porém, ajudando o pegador e encaminhando 

as crianças que foram pegas até um ponto específico. Após todas as 

crianças serem pegas pode haver a troca de pegador fazendo com que 

todos tenham a experiência de pegar e fugir. 

 

 

ATIVIDADE: DESENHE COMO VOCÊ REALIZOU AS ATIVIDADES 

ACIMA E ESCREVA O NOME DE QUEM TE AJUDOU 

Bibliografia: www.diversa.org.br 

 

 

 

 

 


