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Atividade 1 - aula interativa  

Realizar a leitura do texto: 

                                    O nascimento da Lua – livro interdisciplinar página 124. 

 

 

 

 

Responder as questões do livro referente ao texto. 

Atividade 2 

Com base no texto página 126 e 127, vamos completar as palavras corretas nas imagens. 

 



 

 

 

 

Atividade 3 

HORA DE BRINCAR COM A FAMÍLIA! 

Quem nunca brincou com os amigos de criar sombras de animais na parede? 

 

 



 

 

 

Essa é uma brincadeira que tem tudo para render momentos de diversão com os pequenos de um 

jeito simples e educativo. 

O que você precisa é bem básico: uma lanterna ou vela (aí lembra que tem que ter um adulto 

supervisionando) e criatividade para usar as mãos.  

Tem também uma outra versão dessa brincadeira e que é tão divertida quanto. O primeiro passo é 

pedir  para que seu filho fique de frente para a parede e de costas para você. Com uma lanterna ou 

vela em mãos, você vai  iluminar por cima da cabeça do seu pequeno objetos encontrados em casa 

(como um patinho de borracha, um pente, um garfo, uma colher etc.) e perguntar se ele consegue 

identificar o que é. 

Se você acha que o seu filho já pode ir para um próximo nível, essa brincadeira pode ganhar um 

pouco de ciência perguntando para ele: 

1. Do que você acha que a sombra é feita? 

2. Mova os objetos para frente e para trás do ponto de luz e pergunte: o que acontece com o objeto 

quando ele fica mais próximo da fonte de luz? E quando ele fica mais distante? 

Ah, e deixe que as crianças também participem dessa etapa fazendo com que eles iluminem os 

objetos e você tente adivinhar quais são. 

Boa diversão!  

 

 

   

 

 

 


