
Perceber a relação entre as formas 
geométricas e os objetos concretos que 
fazem parte da rotina das crianças.

OBJETIVO

FORMAS

Indicação: Crianças da Educação Infantil 
(4 e 5 anos) e Ensino Fundamental (6 e 
7 anos).  Para as menores , inicie pelo 
1º passo e deixe as formas geométricas 
expostas. Para as maiores , inicie pelo 
2º passo para exercitar o manuseio da 
massa de modelar.

Diga às crianças para reproduzirem 
diversas formas com a massinha 
Play-Doh. Estimule a coordenação 

mostrando como fazer as formas 
usando os dedos polegar e indicador.

Dê a elas os moldes de brinquedo para 
que produzam diversas outras formas. 
Incentive-as a unir diferentes formas para 
criar objetos. Sempre elogie as produções 
das crianças.

Mostre às crianças alguns exemplos de 
objetos feitos com formas geométricas, 
como dois triângulos e um retângulo 
formando uma árvore; retângulos 
formando uma mesa, cadeiras e até uma 
casinha; círculos achatados formando 
uma pizza, entre outros. Sempre use 
exemplos com os quais as crianças 
estejam familiarizadas. 

As crianças usarão os moldes diferentes 
para construir o que desejarem, criando 
apenas formas geométricas de vários 

dê algumas sugestões, mas, na medida 
do possível, faça com que elas concluam 
sozinhas como montar seu objeto.
Utilize os objetos produzidos com as 
crianças para contar histórias. Incentive 
as crianças a participarem da criação da 
narrativa.

Trabalha a percepção, atenção auditiva 
e visual, nomeação e recepção de formas 
geométricas, organização, concentração, 
planejamento e criatividade. 

Play-Doh 
Aprendendo 
Cores e Formas

INDICAÇÃO 

ATIVIDADE

Apresente algumas formas geométricas 
(usando material de EVA, cartões 
ou mesmo as formas do brinquedo) 
enquanto diz os devidos nomes junto 
com as crianças, perguntando quem 
as conhece (círculo, triângulo, 
quadrado, retângulo).

1º PASSO

2º PASSO

3º PASSO

4º PASSO

5º PASSO

DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Massa de modelar 
Play-Doh de diversas 
cores, moldes de 
formas geométricas 
e cartões com alguns 
modelos.

MATERIAL

BRINQUEDOS SUGERIDOS 

Algumas
crianças podem 

quanto ao reconhecimento 
e nomeação das formas 
geométricas e planejar

da parte para
o todo. 

GR A U DE  D IF IC UL DA DE

STEAM

Segundo o Conceito STEAM  (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e 
Matemática), essa atividade engloba 
as áreas de:

• Ciência  (conceitos, vocabulários, 
funções básicas, direita e esquerda);

• Engenharia  (estimula a criação 
e o construir e  “desconstruir” novas 
possibilidades);

• Artes  (criatividade, iniciativa);

• Matemática
ao tamanho, forma, cor, quantidade 
e ordem).

Educação Criativa
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