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” A leitura me faz ir aonde os meus pés não podem me levar.”

Quando gostamos de um livro, seja ele uma história fictícia ou até mesmo uma biografia, 

criamos uma relação muito próxima com ele, viajamos através das palavras. Sua 

publicação tem uma capacidade infinitamente maior de detalhamento e profundidade.        

Esta boa relação com a história cria uma expectativa muito grande ao que vai ser contado 

num filme.

Clique no link para assistir “A Princesa e a Ervilha” - Contos (Dublado e Completo). 
Observe o que tem em comum com o conto lido.

https://www.youtube.com/watch?v=C7vM5lrAKfE

Preparem a pipoca e divirtam- se!!!

https://www.youtube.com/watch?v=C7vM5lrAKfE
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Construindo alguns sólidos geométricos

Vamos fazer alguns sólidos geométricos? Imprima os moldes a seguir, cole em um
papel firme e pinte ou decore para ficarem coloridos. Depois de montados faça o
que se pede.



Cilindro



Pirâmide de base triangular

Prisma de base retângular



Cubo 



Experimento científico: Luz e sombra com sólidos geométricos



Agora que já montaram e exporaram os sólidos geométricos vamos fazer uma 
experiência.

Materiais:

Sólidos geométricos montados
Caixa de sapato
Folha de sulfite
Tesoura
Cola ou fita adesiva
Lanterna

Instruções para fazer caixa “teatro de sombras”: 
1- Pegue a caixa de sapato, se  a tampa for unida a caixa, corte-a. Corte o fundo 

da caixa também deixando assim:

2- Pegue a folha de sulfite branca e cole tampando o fundo da caixa:

3- Pode decorar a lateral da caixa, pode encapar com 
papeis coloridos ou pintar com tinta.

4- Está pronta ! 



Envie foto de como ficou sua caixa teatro

Assista esse vídeo para ver outra forma de fazer o teatro de sombras e outras imagens 
que pode usar: https://www.youtube.com/watch?v=CKt6QBXDn-I

Atividade 1 - Luz e sombra, adivinha o que é?

Para fazer esse jogo convide alguém na sua casa.
Vai ser mais legal se for feita em um local sem luz,
escuro.
1- Posicione a lanterna na parede ou em  um apoio.

Calcule aproximadamente 1 palmo de distância e
coloque a caixa (a parte com o buraco para traz e a
folha de sulfite na frente, “imitando uma televisão”)

2- Um dos participantes deve escolher uma das formas
geométricas espaciais e o outro deve adivinhar.
Podem usar também outros objetos.

Atividade 2 - Desafio do teatro de sombras

Agora que já exploramos um pouco, que tal criar objetos ou cenas com os sólidos 
geométricos?

Com a lanterna acesa, posicione os objetos dentro do teatro tentando fazer:

 Uma casa

 Um boneco “minecraft”

 Um foguete ou castelo

 O que sua imaginação mandar!

Depois de fazer os experimentos, responda:

https://www.youtube.com/watch?v=CKt6QBXDn-I


1- Teve alguma dificuldade?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2- O que achou de fazer esses experimentos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3- Pensando sobre o que viu: por que você acha que foi possível ver a sombra na 
folha de sulfite?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4- Foi fácil adivinhar qual sólido geométrico estava na caixa? Por que? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5- Conseguiu fazer algum dos desafios? O que achou?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Momento de cultura: para ler , assistir e brincar junto

TEATRO DE SOMBRAS,  UMA ARTE MUITA ANTIGA QUE ENCANTA JOVENS, ADULTOS E
PRINCIPALMENTE AS CRIANÇAS.

O teatro de sombras é uma arte muita antiga. Sua origem vem desde o período da Pré-História
onde os homens já se encantavam com suas sombras movendo-se nas paredes das cavernas, e
algumas mães  na época teriam desenvolvido o teatro de dedos, projetando sombras diversas
com as mãos, para distrair seus filhos.  É originário da China surgindo por volta de 5.000 antes de
Cristo. Esta arte consiste em uma projeção, sobre paredes ou telas de linho, de figuras humanas,
animais ou objetos. O espetáculo costuma atrair multidões graças ao seu encanto artístico que se
espalhou pelos países da Europa até chegar ao Brasil fazendo também muito sucesso.

QUAL A ORIGEM DO TEATRO DE SOMBRAS?

Existe uma lenda chinesa a respeito do teatro de sombras. Diz a lenda que no ano 121 depois de
Cristo,  o imperador  Wu Ti,  da dinastia  dos  Han,  desesperado  com a morte  de sua bailarina
favorita,  ordenou  ao mago da corte  que a  trouxesse de volta  do  "reino das Sombras",  caso
contrário seria decapitado.  O mago usou  a sua imaginação e, através de uma pele de peixe
macia e transparente, confeccionou a silhueta de uma bailarina.



Quando tudo estava pronto, o mago ordenou que no jardim do palácio, fosse armada uma cortina
branca contra a luz do sol e que esta deixasse transparecer essa luz. Houve uma apresentação
para o imperador e sua corte. Esta apresentação foi acompanhada de um som de uma flauta que:
"fez  surgir  a  sombra  de  uma  bailarina  movimentando-se  com  leveza  e  graciosidade".  Neste
momento, teria surgido o teatro de sombras.

Fonte: http://maxdanielartes.blogspot.com/2012/10/generos-teatrais-teatro-de-sombras.html

No link a seguir assista um teatro de sombras contando a lenda que lemos sobre a origem
do teatro de sombras
https://www.youtube.com/watch?v=KR_feLHApqg

Gostou? Se quiser ver mais, no youtube é possivel encontrar outras histórias, como “A 
menina da lanterna” https://www.youtube.com/watch?v=mF6f9W9cm8I

Agora que já viu algumas histórias, que tal soltar a imaginação e fazer suas próprias 
histórias? Divirta-se!

Boa atividade e ótimo final de semana!!

https://www.youtube.com/watch?v=mF6f9W9cm8I
https://www.youtube.com/watch?v=KR_feLHApqg
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