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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 27/04/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Vamos Brincar de Sombras? 

 

Objetivos específicos:  

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem 

oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos, colagem, dobradura e escultura 

(EI01CG05); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, tamanho). (EI02ET01); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).  

(EI02ET05); 

 Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. (EI03ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

Desde muito pequenas, as crianças se encantam com a luz e prestam muita atenção às 

sombras e seus movimentos. Luzes e sombras têm realmente sua poesia, oscilantes, 

mais ou menos intensas, elas brincam, sugerem formas, movimentos e até mesmo 

sensações. Que além de estimular a imaginação, também estimula a visão de elementos 

e cores diferentes. 

Nesta atividade a criança juntamente com o ajuda do mediador poderá utilizar uma 

lanterna, luz do celular ou até mesmo a luz natural do sol, para explorar as sombras e 

suas variedades de formas e elementos.  
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Materiais: 

Brinquedos, lanterna, luz do celular ou luz natural do sol. 

 

Sugestões para as famílias:  

A atividade tem como intenção estimular a visão através das experiências diversas por 

meio de brincadeiras com o tema luz e sombra. A criança com o auxílio de uma lanterna 

poderá fazer a projeção da sombra na parede ou no chão, formando figuras, brincadeiras 

com o corpo e as mãos, utilizar brinquedos como carrinho, boneca ou outros objetos. 

Deixe a criança livre para usar a imaginação na hora da experiência.  

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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