
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:19/10/2020 SEMANA: 08 

PROFESSOR: Adriana, Luciana, Selma e Silvana. TURMA: 
Maternal. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, O Outro e O Nós. 
Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO02).  

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

desafios. 

 (EI02EF04).  

Formular e responder perguntas sobre fatos, identificando cenários, personagens e 

principais acontecimentos. 

 
Atividade: Planeta das experiências: Luz e sombra. 
 
Faixa Etária: 3 e 4 anos. 
 

Recursos: Copo descartável, canetinhas, tesoura, plástico filme ou durex 

largo, fita adesiva, lanterna ou lanterna do celular. 

Vídeo: Lanterna Mágica / Luz e sombra. / Atividades para criança. - LiLi e 

TuTu. 

 
Estratégias / Contribuições Didáticas:  
 

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

às sombras e seus movimentos. Elas gostam de brincar com sua própria 

sombra, tentando alcançá-la como em um jogo. A sombra muda de posição a 

depender da hora do dia e da posição do Sol. 

Nas brincadeiras 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.  

 



 Planeta das experiências: Luz e sombra. 

Lanterna Mágica / Luz e sombra. / Atividades para criança. - LiLi e TuTu. 

https://www.youtube.com/watch?v=kM8g7uK_qqk 
 
Hoje nós apresentaremos para vocês um vídeo onde brincamos com imagens, 

luz e sombra. Você só vai precisar de: copo descartável, canetinhas, tesoura, 

plástico filme ou durex largo, fita adesiva, lanterna ou lanterna do celular. 

Assista o vídeo de como fazer e divirta-se! 

Vamos precisar de um adulto para ajudar. 

Passe na boca do copo um pedaço de filme plástico ou durex largo, faça um 

desenho no centro com caneta ou canetinha e deixe secar. 

Agora com uma tesoura corte o fundo do copo, e já estará pronto para 

brincadeira. 

Apague a luz e acenda a lanterna ou a lanterna do celular no fundo do copo, 

vire o copo para parede e verá o desenho refletido. 

Aumente e diminua a distância, para que a criança observe seu desenho. 

Agora é só se divertir!!! 

 

 

 

Referências: https://avisala.org.br/index.php/assunto/tempo-didadico/entre-as-

sombras-e-as-luzesum-contraste-que-diverte-e-ensina/ 

http://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/educacao_infantil/brincando-com-

luz-e-sombra/# 

BNCC  

Imagem: https://novaescola.org.br/conteudo/18792/2-brincadeira-diversao-com-

lanternas 

https://www.youtube.com/watch?v=kM8g7uK_qqk
https://avisala.org.br/index.php/assunto/tempo-didadico/entre-as-sombras-e-as-luzesum-contraste-que-diverte-e-ensina/
https://avisala.org.br/index.php/assunto/tempo-didadico/entre-as-sombras-e-as-luzesum-contraste-que-diverte-e-ensina/

