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Habilidades priorizadas: 
• Criatividade
• Noção espacial
• Destreza
• Coordenação motora fina 

Objetivos de ensino:
• Demonstrar a importância da atenção
• Utilizar de maneira organizada a criatividade  

Carga hóraria sugerida: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização
das atividades propostas e momentos de reflexão em família).

1. Contextualização

A SOMBRA

O que é o que é, todos nós temos mas só enxergamos na luz?

Que tal aproveitar um dia de sol para brincar ou usar uma lanterna para fazer um jogo de 
sombras nas paredes de casa?

O escuro traz muitos desafios: apurar a visão, locomoção e noção espacial.

Com a lanterna, damos a possibilidade de resolver as situações que o escuro apresenta de 
uma forma diferente e muito mais estimulante do que simplesmente acender as luzes.



2. Atividade
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COMPARTILHE CONOSCO SUAS ATIVIDADES EM FAMÍLIA!
POSTE EM SUAS REDES SOCIAIS COM #MLEMFAMÍLIA OU NOS MANDE WHATSAPP.

MLBR.COM.BR / WHATS (11 96447-0332) E NÓS REPOSTAREMOS NOS CANAIS OFICIAIS DA MIND LAB!

3. REFLEXÃO EM FAMÍLIA

Pra continuar aprendendo com esse tema, temos aqui mais algumas brincadeiras para  
você fazer com sua família em casa.  

1.  Detetive com lanternas: uma pessoa esconde um brinquedo na sala ou no quarto e 
você  precisa procurar o objeto com a lanterna. Se tiver mais pessoas para brincar com 
você, podem fazer uma pequena competição de quem acha primeiro. 

2.  Esconde-esconde no escuro: brincar de esconde-esconde tradicional, porém com a   
lanterna. A brincadeira já é conhecida, mas você se esconde em um lugar mais fácil, 
para que o “pegador” use a lanterna para encontrar, por exemplo, sentados quietinhos 
no sofá. 

3.  Animais na sombra: use uma lanterna e reproduza na parede sombras de animais 
feitas com suas mãos. Nesse site existem alguns exemplos: 
https://www.uol.com.br/universa/album/2013/06/28/brinque-com-seu-filho-de-fazer-s
ombras-com-formatos-de-animais.htm?foto=1

Pegue alguns de seus 
brinquedos, podem ser 
bonecos, animais, personagens, 
entre outros. Coloque uma 
folha na mesa e com uma 
lanterna (pode ser do celular), 
reproduza a sombra na folha. 
Com um lápis contorne as 
sombras!


