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ATIVIDADES DE ARTE 2º ANO DE 10 A 21 DE MAIO 

2º BIMESTRE 

 

TEMA: TESTANDO AS SOMBRAS 

OBJETIVOS: Observar como se formam as sombras, registrando as possibilidades com foco de 

luz artificial ou natural, superfície e objetos diferentes. 

 

 

PRIMEIRA ATIVIDADE 

 

O QUE PRECISAMOS PARA FORMAR UMA SOMBRA? 

Leia o tema da aula e comente com o aluno que vocês irão discutir como as sombras se 
formam e qual a relação da sombra com o objeto. 

Questione a criança: Como são formadas as sombras? O que se precisa para ter sombra? Qual 
a relação do Sol com as sombras? 
 

 

Sombras com as mãos 

é possível fazermos brincadeiras utilizando sombras geradas pelas mãos. Conseguimos imitar 

animais, plantas e até pessoas utilizando sombras. Essa técnica é utilizada para formar o teatro 

de sombras com as mãos. 

 

Na página 46 e 47 da apostila leia, observe a imagem e responda as questões. Em seguida faça 

atividade da página 48 conforme a explicação. Para facilitar assista o vídeo de como fazer 

sombras com as mãos, acesse o link www.youtube.com/watch?v=Gx7nw5QC0zQ 

 

 

REALIZE O DESAFIO ABAIXO 

 

http://www.freisilvano.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Gx7nw5QC0zQ
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 Desafie o estudante a testar as diversas possibilidades de sombras com cada objeto e 

com a forma geométrica plana com a luz central do ambiente e com lanterna ou abajur. 

 A criança deve desenhar os objetos e a figura escolhida, registrando com desenho as 

possibilidades de sombras diferentes que o objeto permite, seja com a luz central da sala, 

lanterna ou área externa com o sol. 

 Questione o aluno - as sombras geradas são idênticas aos objetos? A sombra projetada 

com lanterna e igual a sombra formada com a luz central do ambiente? 

 Depois dos questionamentos, o estudante pode criar desenhos de novos objetos, a partir 

das sombras desenhadas. 

 

http://www.freisilvano.blogspot.com/
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Leia as informações da imagem acima para o estudante. Comente com ele que as sombras são 

formadas entre um foco de luz e um objeto. 

Espera-se que o aluno tenha identificado que quando um foco de luz encontra um objeto ou uma 

superfície opaca como obstáculo, será produzida uma região na qual não existe luz, por isso, a 

sombra é formada. Ressalte a característica plana das sombras. 

Questione os estudantes: onde podemos observar sombra no nosso dia a dia? Conseguimos 

identificar as cores dos objetos pela sombra? As sombras são sempre iguais? Conseguimos 

modificar uma sombra? Você já observou as sombras produzidas pelo sol? E a sombra produzida 

pela lua? A luz de dentro de casa produz sombra também? 

 

 

Segunda atividade 

 

Para a próxima atividade peço que escolham uma história com animais e façam um teatro de 

sombras para contá-la. Cada membro da família fará a sombra de um personagem. 

Sejam criativos e divirtam-se, gravem um vídeo do teatro de sombras e mandem para a 

professora. 

 

 

ATENÇÃO 

SENHORES PAIS NÃO DEIXEM DE AJUDAR SEUS FILHOS NA REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES,  NÃO PRIVEM ELES DAS MARAVILHAS DAS DESCOBERTAS DA INFÂNCIA, 

MAS, NÃO FAÇAM AS ATIVIDADES POR ELE, AFINAL QUEM PRECISA DO APRENDIZADO 

É ELE. MESMO QUE VOCÊS NÃO CONSIDEREM PERFEITO, AINDA ASSIM, DEIXE QUE ELE 

TENHA A EXPERIÊNCIA DE TENTAR. SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA ESTAREI A 

DISPOSIÇÃO. 
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