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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B  Data:18/11/2020 

Título da Atividade: Brincando com luz e sombras. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc) (EI02ETO2); 

 Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03); 

 Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

 Desenvolver seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas (EI02CGO2). 

 

Resumo: 

 Hoje iremos conhecer e brincar com uma com uma brincadeira Africana envolvendo luz e 

sombra, as crianças podem construir conhecimentos sobre esses elementos, explorar e descobrir 

novas possibilidades de gestos e movimentos do próprio corpo, bem como desenvolver sua 

criatividade e imaginação. Que tal brincar de projetar sombras na parede, utilizando as mãos ou 

diferentes materiais para criar silhuetas? 

Nesta atividade a criança irá utilizar a luz como um instrumento de investigação, exploração e 

descobertas utilizando como recurso uma luminária, a lanterna do celular ou até mesmo a fonte 

natural (luz do sol) para projetar sombras na parede, em uma superfície como um pedaço de 

papel ou no chão. Então vamos brincar com luz e sombra? 

 

Preparação: 
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Materiais: 

Brinquedos diversos, objetos de casa, pedaços de papel, lanterna do celular, luminária ou 

qualquer outro instrumento e materiais substituível que a família tenha em casa. 

Observação: A criança pode movimentar o seu próprio corpo e aproveitar a fonte natural(luz do 

sol) para refletir sua sombra. 

 

Espaços: 

Escolha um ambiente escuro para realizar a atividade. Se preferir utilizar a fonte natural (luz do 

sol) escolha áreas externas onde o sol possa refletir ocasionando a sombra. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamnte 25 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e 

envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material servirá 

para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Qual a ação e reação da criança ao ver a sombra, foram de espanto ou admiração? Consegue 

prestar atenção nas imagens refletidas pela luz? A criança demonstra interesse em participar da 

brincadeira? Demonstra preferência em brincar com brinquedos ou usar o seu próprio corpo? A 

criança relata algo sobre o fenômeno natural (luz do sol)? 

 

O que fazer durante? 

1. Escolha um ambiente escuro, aponte a luz de uma lanterna ou do celular para a parede ou 

no chão e através do reflexo, incentive a criança a realizar movimentos com o corpo e até 

mesmo utilizar brinquedos diversos e objetos de casa para refletir a sombra. 

2. Se possível realiza as duas experiências: uma utilizando a fonte natural (luz do sol) e a 
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outra utilizando os outros recursos como a lanterna, o celular entre outros instrumentos que 

tenha luz. 

3. Brinque juntamente com a criança e registre este momento. 

 

DICAS: 

 Para os que ainda têm medo faça a atividade durante o dia, assim a criança consegue 

entender que a sombra existe não porque é noite, mas pelo bloqueio da luz. 

 A brincadeira é divertida para quem não tem medo também.  

  

SEGURANÇA: 

 Fique sempre atento para que não tenha nenhum objeto no meio do caminho. Pois a 

criança irá prestar atenção na sombra e não no chão. 

 Ensine também a criança a se deslocar pelo ambiente iluminando o caminho com a 

lanterna para evitar tropeços. 
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Link importante: 

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

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

BNCC:hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

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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