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TEMA: SONS E SOMBRA DOS ANIMAIS
PROPOSTA: Junto com a família no período noturno ou durante o dia em um ambiente escuro com
uma lanterna brincar de fazer diversas sombras de diferentes animais utilizando as mãos e o corpo da
criança e imitar o som do animal projetado na sombra. Vamos descobrir através das sombras quantos
animais podemos criar?
OBJETIVO GERAL: Construir uma vivência artística junto com a criança, estimulando a criatividade, a
coordenação motora e o espaço físico e corporal transformando-os em várias sombras e sons de
animais através do próprio corpo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
BEBÊS* (EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.
CRIANÇAS BEM PEQUENAS** (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no
cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.
CRIANÇAS PEQUENAS*** (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.

RECURSOS: Lanterna, local escuro, espaço para projeção da imagem
DESENVOLVIMENTO: As famílias precisarão se reunir de acordo com o horário que cada um pode.
Se for de dia, se reunir em uma área da casa aberta, em um dia de sol para que juntos possam fazer
sombras dos animais com o próprio corpo/sombra. Se for a noite, terá que ser um lugar escuro, com
uma lanterna (pode ser a do celular mesmo) e reproduzir as sombras e os sons dos animais. Esse
momento será de descobertas, servirá para criar situações e construir aprendizado. É importante que
reúnam o máximo de informações sobre o animal escolhido, para a socialização em família.
TODO O PROCESSO DEVERÁ SER REALIZADO SOB O ACOMPANHAMENTO DE UM ADULTO.
CUIDAR PARA QUE O PRODUTO FINAL OU OS MATERIAIS UTILIZADOS NÃO OFEREÇAM RISCO
PARA AS CRIANÇAS.
BEBÊS E CRIANÇAS BEM PEQUENAS: A família pode explorar as características do animal, qual
sua cor, tamanho- grande, pequeno, alto, baixo, e os sons que ele faz, se possível imitá-lo. Cantar uma
música ou contar uma história que fale desse animal.
CRIANÇAS PEQUENAS: A família deverá proporcionar na casa um ambiente escuro ou de pouca luz
para poder através da luz fazer sombras com o corpo ou mãos da criança sombras de animais e junto
imitar o sons de cada animal, após terminar a brincadeira com sombras solicitar que a criança recrie
no papel o desenho do animal e escreva conforme sabe o nome do animal que reproduziu a sombra.
CULMINÂNCIA: Faça uma foto da sombra do animal para mandar para o grupo, pode mandar também
um áudio ou vídeo contando a história ou da criança brincando com o som do animal criado. Socializem
com os colegas, vamos deixar nosso grupo bem alegre e divertido com as nossas produções.

* (0 a 1 ano e 6 meses)
** (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
*** (4 anos a 5 anos e 11 meses)

SEGUEM ALGUMAS IMAGENS COMO SUGESTÃO:

O segredo é fazer o moviento e ir movendo a lanterna até achar o ponto certo para que a sombra apareça com
a imagem escolhida. Divirtam-se!

