
SOMBRAS para brincar 

Prefeitura de Santo André – PSA

Departamento de Educação Infantil e Fundamental – DEIF 



Neste momento de crise (COVID 19) em que precisamos ficar em casa e nos proteger, uma das

melhores maneiras de nos fortalecermos em nosso convívio com a família, em especial com as

crianças, é por meio de momentos lúdicos, mas também educativos, proporcionando o contato com

diferentes propostas de leitura para a descoberta ou aprofundamento de novos conhecimentos.

Para auxiliar estamos disponibilizando algumas atividades que vão exercitar sua capacidade de

percepção. Após cada atividade será possível encontrar as respostas, mas lembre-se: é preciso ter

calma e atenção aos detalhes no momento de escolher as opções. Boa atividade!

ESPERAMOS QUE TODAS/TODOS POSSAM SE DIVERTIR E APRENDER!

VAMOS NESSA?



DE QUEM SERÁ ESSA SOMBRA?



Resposta:

LETRA  C

ESTE É O DESENHO DE UM CARACOL.



QUAL SERÁ A SOMBRA DESSE SAPO?



Resposta:

LETRA  D 

PRESTE ATENÇÃO AO DETALHE DAS PERNAS DOS SAPO...



QUAL SERÁ A SOMBRA DESSA BORBOLETA?



Resposta

LETRA   A
PRESTE ATENÇÃO ÁS 

ANTENINHAS DA 

BORBOLETA...



DE QUEM SERÁ ESSA CARINHA?



Resposta:

LETRA  C

É O DESENHO DA CARINHA DE UM PORCO.



A) B) C) D)

DE QUAIS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS PODE SER 

ESSA SOMBRA?

PRESTE ATENÇÃO, POIS 

SERÁ MAIS DE UMA 

RESPOSTA CORRETA...



Respostas: 

LETRAS - A, B, e D 

CILINDRO ESFERA CONE



VOCÊ SABE O QUE É UMA SOMBRA?

A sombra, basicamente falando, é um espaço escuro originado pela ausência de

luz e criado pela presença de um obstáculo. Ela pode ser gerada de tamanhos

variados, o que dependerá da distância e do corpo que está bloqueando a fonte

de luz. Quanto mais perto o objeto estiver da luz, mais autêntica será o formato

de sua sombra; quanto mais longe da origem de luz, maior ela ficará.

VOCÊ SABIA que muitas pessoas conseguem projetar sombras de animais

utilizando as próprias mãos?

Segue abaixo o link de um vídeo curtinho e bem divertido que vai te ensinar a 

projetar a sombra de alguns animais. 

Vamos lá?

https://youtu.be/zyZPYmwf-M0

Fonte: Por que temos sombra?

https://youtu.be/zyZPYmwf-M0
http://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2016/06/por-que-temos-sombra

