
Brincando com luz e sombra
“Brincando com 
luz e sombra”:
C IÊNC IAS  NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Isis Marques Potes
Nelson Luiz Reyes Marques
Maykon Gonçalves Müller



“Brincando com 
luz e sombra”:
C IÊNC IAS  NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Isis Marques Potes
Nelson Luiz Reyes Marques
Maykon Gonçalves Müller



Créditos
Pelotas – RS, Brasil. 2021.

AUTORES

Isis Marques Potes

Nelson Luiz Reyes Marques

Maykon Gonçalves Müller

REVISÃO

Isis Marques Potes

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Lucas Pessoa Pereira

ILUSTRAÇÕES

freepik.com 



Sumário
Apresentação ................................................. 4

Objetivos do projeto ..................................6

O Ensino de Ciências na Educação 
Infantil ................................................................7

Sequência Didática, uma estratégia 
de Ensino ........................................................... 9

Vygotsky e sua contribuição para a 
Sequência Didática .....................................12

Primeira semana (Módulo I) ..................15

Segunda semana (Módulo II) ................ 19

Terceira semana (Módulo III) .................22

Quarta semana (Módulo IV) .................. 25

Referências ....................................................28



4

Apresentação
Este material foi construído por meio de uma 

pesquisa de mestrado vinculada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias na 

Educação – PPGCITED do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, 

Campus Pelotas Visconde da Graça – CaVG. 

Com o intuito de dar maior visibilidade ao Ensino 

de Ciências na Educação Infantil, realizamos uma 

Intervenção Pedagógica a partir de uma Sequência 

Didática, possibilitando o trabalho com conceitos 

científicos de uma forma lúdica com as crianças, 

neste caso utilizando a temática luz. A proposta foi 

elaborada, também, com o objetivo de oportunizar 

aos professores, da referida etapa de ensino, 

uma oportunidade de (re)significar sua prática, 

evidenciando a importância da formação continuada. 

A partir de uma proposta embasada na teoria 

vygotskyana, a Sequência Didática apresentada no 
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material, trás atividades voltadas para o Ensino 

Remoto, com crianças de cinco a seis anos de idade, 

contexto na qual foi validade/aplicada, o que não 

impede que a mesma seja trabalhada de forma 

presencial, realizando algumas adaptações. 

Desta forma, esperamos que este material seja 

visto como um incentivador de novas práticas, 

servindo como ponto de partida e/ou consulta para 

os professores que almejam transformar suas aulas. 

Valorizando os conhecimentos anteriores de seus 

estudantes, bem como, os desafiando a aprender 

ainda mais, a partir de diferentes instrumentos 

de mediação para essa aprendizagem. 

Desenvolveremos esta proposta, para o Ensino de 

Ciências na Educação Infantil de forma remota, em 

quatro semanas, sendo cada uma delas um módulo 

da Sequência Didática. Cada módulo 

é composto por três vídeos (descritos 

neste material e com os referentes 

links para quem desejar acessá-los) 

e um quarto vídeo contendo uma 

breve contextualização do conceito 

científico trabalhado no módulo.

Ao final do trabalho realizado 

acreditamos que os estudantes 

serão capazes de dar um novo 

significado aos objetos a sua volta, 

valorizando seus conhecimentos e 

buscando aprender cada vez mais. 
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Objetivos do projeto
Objetivo Norteador:
Com este trabalho, pretende-se investigar o 

desenvolvimento (construção e aplicação) de uma 

Sequência Didática para o Ensino de Ciências nos dois 

últimos anos da Educação Infantil, com base nos eixos 

norteadores (interações e brincadeira) das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

Objetivo Geral do Produto Educacional:
Desenvolver uma sequência didática para os professores 

que atuam na Educação Infantil, articulando saberes e 

práticas aplicadas ao Ensino de Ciências, bem como, 

propor atividades práticas e lúdicas para o Ensino de 

Ciências, que permita a criança explorar o mundo, 

fazendo com que ela compreenda os fenômenos naturais 

e sociais com base nas explicações científicas possíveis 

para a faixa etária, tendo como base a teoria vygotskyana.
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O Ensino de Ciências 
na Educação Infantil
A proposta da Sequência Didática “Brincado com luz e 

sombra”: Ciências na Educação Infantil, busca a partir 

daquilo que o estudante já sabe, trabalhar conceitos 

científicos sobre a temática luz, respeitando os eixos 

norteadores da prática pedagógica na Educação Infantil, 

que são: interações e brincadeira. Tais eixos fazem parte 

do documento, Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (DCNEI), de 2010, que trás ainda 

como um dos objetivos da Educação Infantil: garantir 

experiências que “incentivem a curiosidade, a exploração, 

o encantamento, o questionamento, a indagação e o 

conhecimento das crianças em relação ao mundo físico 

e social, ao tempo e à natureza” (DCNEI, 2010, p.28).

O Ensino de Ciências para as crianças, segundo 

Arce (2011), nada mais é do que a exploração do 

mundo real, e com esse intuito que nosso trabalho foi 

construído, vindo a unir-se com o objetivo mencionado 

acima. A partir de atividades lúdicas, as crianças foram 

estimuladas a realizar diferentes observações, bem 

como, manipular diversos materiais. Como nos afirma 
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Haile (2018), o ponto chave para a aprendizagem é a 

curiosidade, pois é a partir dela que o estudante tem 

a oportunidade de ampliar seus conhecimentos.  

Ainda sob o olhar de Haile (2018), podemos 

enfatizar que trabalhar Ciências na Educação Infantil 

com um enfoque científico e tecnológico, promove o 

conhecimento pleno e colabora para que a criança se 

reconheça como parte do mundo e possa, dessa forma, 

vir a solucionar problemas de sua vida cotidiana.

Partindo da importância das crianças serem 

precocemente estimuladas a pensar e lidar com 

as Ciências e da inquietação de como enfrentar 

a deficiência apresentada na formação inicial 

dos professores da Educação Infantil para 

trabalharem as questões relacionadas ao Ensino 

de Ciências, surge a elaboração deste trabalho.

Assim por meio de uma pesquisa do tipo Intervenção 

Pedagógica, buscou-se investigar o desenvolvimento de 

uma Sequência Didática voltada para o Ensino de Ciências 

na Educação Infantil, como mencionado anteriormente, 

tendo o conceito luz como tema das propostas. 
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Sequência Didática, uma 
estratégia de Ensino
A Sequência Didática (SD) é uma estratégia de ensino 

que se baseia no planejamento de atividades de forma 

sistêmica, ou seja, conjunto de atividades ligadas a um 

determinado conteúdo. Segundo Araújo (2013) o uso da 

SD teve início após pesquisas realizadas em Genebra, 

onde o objetivo era o estudo da aquisição da língua 

escrita, assim como o trabalho com gêneros textuais.

Embora muito utilizada atualmente “o termo 

Sequência Didática surgiu em 1996, nas instruções 

oficiais para o ensino de línguas na França, quando 

pesquisadores viram a necessidade de superação da 

compartimentalização dos conhecimentos no campo do 

ensino de línguas” (GONÇALVES, FERRAZ, 2016, p.08). 

Se faz necessário ressaltar que a SD é uma unidade 

temática completa, “é um modo de o professor 

organizar as atividades de ensino em função de 

núcleos temáticos e procedimentais” (ARAÚJO, 2013, 

p.02), englobando os vários dias de realização das 

tarefas, diferente do plano de aula, que está restrito 

as atividades de apenas um dia de trabalho. 
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É onde o professor, através dos objetivos 

que pretende alcançar com seus alunos 

vai organizar sistematicamente uma série 

de atividades para atingir a aprendizagem 

daqueles conteúdos selecionados para 

uma determinada unidade didática: 

os conceituais, procedimentais e 

atitudinais. (GUEDES, 2019, p.01) 

Embora pensada para o estudo de línguas, a SD 

como já mencionado, é uma excelente estratégia de 

ensino, por isso “com o passar do tempo, as atividades 

começaram a contemplar as demais linguagens e, assim, 

os conhecimentos puderam ser ampliados de acordo 

com as necessidades das crianças (HAILE, 2018, p.33)”. 

Para melhor organizar as propostas de ensino 

baseadas na estratégia de SD, muitos são os autores 

(HAILE, 2018; MESQUITA et al. 2016; LEITE, 2014) 

que citam e utilizam o quadro desenvolvido por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004), mostrado na Figura 1.

O quadro nos proporciona um planejamento preciso 

de todas as etapas essenciais de uma SD, onde durante 

Apresentação 
da situação

Produção 
inicial

Produção 
final

Módulo 1 Módulo 2 Módulo n

Figura 1 - Esquema de sequência didática. Fonte: adaptado de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), apud HAILE, 2018, p.34.
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a apresentação da situação, para nosso público-alvo, 

devemos realizar uma sondagem buscando evidenciar o 

que já sabem sobre o tema a ser exposto. O produto inicial 

se refere a como vamos motivar o grupo para o trabalho, 

sempre partindo de seus conhecimentos prévios, os 

módulos são as atividades a serem realizadas, onde se 

deve tomar o cuidado de planejar atividades ligadas entre 

si, ou seja, obedecendo um grau de dificuldades e pré-

requisitos. Finalizando temos o produto final, que será o 

momento de avaliação do que foi desenvolvido, buscando 

avaliar o aprendizado consolidado ao longo do processo. 

Portanto, “a Sequência Didática é uma 

estratégia de ensino que organiza a prática 

pedagógica, possibilita uma compreensão clara 

pela criança, é precisa e de fácil entendimento para 

professores e colabora para o desenvolvimento da 

intencionalidade educativa (HAILE, 2018, p.35)”.

A proposta colabora para o desenvolvimento 

e ampliação dos conhecimentos adquiridos pelo 

público que a esta realizando, sendo mais uma 

ferramenta disponível para uso do professor. 

1+1=2
5x2=10
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Vygotsky e sua 
contribuição para a 
Sequência Didática
As atividades propostas neste material, por meio de 

uma Sequência Didática, são voltadas para alunos 

do Nível I e II da Educação Infantil (crianças de 04 a 

06 anos de idade); pensada para o Ensino Remoto, a 

avaliação se dará por meio de devolutivas enviadas pelos 

estudantes através de fotos, áudios e/ou vídeos, tendo 

como base para as atividades a teoria vygotskyana.

As atividades da Sequência Didática foram 

planejadas dentro da perspectiva vygotskyana na qual 

a aprendizagem sempre precede o desenvolvimento, 

ou seja, a aprendizagem de um conteúdo é a 

responsável por promover o desenvolvimento dessa 

estrutura de pensamento. O processo de ensino 

deve avançar, seguindo determinada sequência de 
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conteúdos baseada em critérios lógicos, para que a 

mente da criança seja estimulada e se desenvolva. 

Desta forma, para Vygotsky (2001), o ensino de 

conteúdos novos deve antecipar-se à existência das 

funções psicológicas necessárias à aprendizagem 

desses conteúdos na mente da criança, pois por 

meio dessa aprendizagem que essas funções são 

construídas. Ele propôs uma abordagem na qual o 

parceiro mais capaz tem participação ativa, pois a 

criança aprende mais em colaboração, dentro do alcance 

da sua Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

Vygotsky também considera o brinquedo 

importante para o desenvolvimento da criança, pois 

o comportamento dessa faixa etária é fortemente 

determinado pelas características das situações 

concretas em que elas se encontram. O brinquedo, 

sob a orientação do parceiro mais capaz, tem 

potencial para produzir desenvolvimento na ZDP.

Para Vygotsky (2001) a criança aprende por imitação, 

não uma imitação mecânica que quase todas as 

pessoas são capazes de fazer. Para imitar é necessário Lev Semyonovich Vygotsky (1896 – 1934)



14

possuir meios para passar de algo que se sabe (Zona 

de Desenvolvimento Real) para conhecer algo novo. 

Com auxílio de um parceiro mais capaz, toda criança 

pode fazer mais do que faz sozinha, mas só dentro 

de certos limites do seu nível de desenvolvimento 

(ZDP). Se a imitação não tivesse limites, qualquer 

criança seria capaz de resolver qualquer problema 

com a ajuda de um parceiro mais capaz. 

Podemos afirmar que na visão de Vygotsky (2001) 

o processo de aprendizagem na fase infantil, só é 

bom, aquele que passa à frente do desenvolvimento 

e o conduz. Esse processo resulta essencialmente de 

cooperação, ensino e imitação: a criança pode aprender 

se contar com a colaboração do professor ou de um 

parceiro mais capaz que o ensine deixando-se imitar. A 

aprendizagem é possível onde a imitação também for.

As atividades propostas na Sequência Didática 

foram planejadas de forma a utilizar o brinquedo e 

a imitação, sempre sob a orientação de um parceiro 

mais capaz e partido daquilo que o aluno já sabe, 

sua Zona de Desenvolvimento Real. A partir daí, o 

professor propõe desafios, visando ampliar seus 

conhecimentos sobre o conceito científico luz, sempre 

respeitando a Zona de Desenvolvimento Potencial. 

Melhor explicando, Oliveira (2019) diz que a 

aprendizagem voltada para o desenvolvimento se faz 

com um olhar prospectivo, sempre voltado para o 

que o aluno é capaz de aprender, e não retrospectivo, 

somente olhando para o que ele já domina; a Intervenção 

Pedagógica, neste caso, se faz necessária no que ainda 

não está consolidado, reafirmando, que essa ação 

se dará na Zona de Desenvolvimento Proximal. 

Complementando, Vygotsky (2004, p.144) afirma 

que “antes de comunicar esse ou aquele sentido, 

o mestre deve suscitar a respectiva emoção do 

aluno e preocupar-se com que essa emoção esteja 

ligada a um novo conhecimento”. Consolidando 

aprendizagens, produzindo transformações. Nossa 

proposta procura sempre uma maneira de motivar 

os alunos para participarem das atividades.
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Primeira semana (Módulo I)
Página 1

Apresentação da situação

Objetivo do encontro:

Realizar uma sondagem do que os alunos 

já sabem sobre a temática “Luz”.

Recursos necessários:

• Vídeo: O Diário de Mika, Episódio: Minha Amiga Sombra (https://www.youtube.com/watch?v=1rOC6VNKF-k);
• Celular (do membro da família que esteja participando do grupo da turma).

1º Momento: Vídeo Minha Amiga Sombra
Disponibilizar um vídeo no grupo da turma 
contendo o episódio “Minha Amiga Sombra”, um 
questionamento feito pela professora sobre a história 

e um pedido de retorno/resposta através de áudio.Questionamento:• Gostaram do vídeo?• Que aventura/brincadeira ele falava? Do 
que a menina gostava de brincar?

• Por que a brincadeira as vezes não dava certo?

Link do vídeo no YouTube:
https://youtu.be/iq6eSmrtjVs



Primeira semana 
(Módulo I)
Página 2

Produção inicial

Objetivos do encontro:

• Incentivar a 

curiosidade sobre o 

tema “Luz e Sombra”;

• Realizar reflexões 

sobre o tema;

• Registro das atividades 

por parte dos alunos.

Objetivos de 

aprendizagem do dia:

• Concluir que a luz é 

uma importante aliada 

para nossa visão;

• Concluir que a 

luz propagasse 

em linha reta.

1º Momento: Criando um Quebra-Cabeça
Disponibilizar um segundo vídeo no grupo de WhatsApp da turma contendo 

as orientações sobre a pintura e recorte do quebra-cabeça enviado no kit, bem 

como, antecipar que o 2º momento da atividade deverá ser realizado a noite. 

Recursos necessários

• Quebra-cabeça (em folha de papel);• Tesoura;
• Lanterna;
• Luz (lâmpada do ambiente);• Material de desenho e pintura (folha de papel, giz e lápis coloridos).

Link do vídeo no YouTube:https://youtu.be/_2oaWp-vmns

16
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Primeira semana (Módulo I)
Página 3

Produção inicial

2º Momento: Continuação da 
Brincadeira com Quebra-Cabeça

Disponibilizar um terceiro e último vídeo contendo 

instruções para a realização de uma experiência, 

bem como, a relação dos materiais necessários 

(lanterna e quebra-cabeça) e o pedido de envio de 

áudios relatando como foi realizar a proposta. 

A experiência proposta no vídeo será divida em 

três momentos (lembrando que a mesma deverá 

ser realizada a noite): primeiro, montar o quebra-

cabeça com a luz do ambiente ligada (sala, cozinha, 

quarto); segundo, montar o quebra-cabeça com 

a luz do ambiente desligada, no escuro; terceiro, 

montar o quebra-cabeça com auxílio da lanterna.

No decorrer do vídeo a professora realiza 

os seguintes questionamentos:

• Como está o ambiente onde você 

vai realizar a atividade?
• Você consegue enxergar tudo com facilidade?

• Como foi montar o quebra-cabeça no escuro?

• Como foi fazer essa experiência?

• Em qual dos três momentos você encontrou 

maior facilidade para montar o quebra-cabeça?

Link do vídeo no YouTube:https://youtu.be/Kjjdi6fVm-M
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Primeira semana (Módulo I)
Página 4

Produção inicial

3º Momento: Registro das Atividades do Dia
Disponibilizar a seguinte mensagem escrita no grupo de WhatsApp da turma:
• Turminha, espero que tenham gostado das atividades. Por isso, gostaria que pegassem uma folha do seu kit e fizessem um lindo desenho, contando como foi montar o quebra-cabeça: no claro, no escuro e com a ajuda da lanterninha. Lembre-se de tirar uma foto do desenho para mostrar aos colegas. Beijinhos.  

Link do vídeo Conceituando no YouTube:
https://youtu.be/EEfVp8f2HiM

Observação:
Todas as atividades do Dia 01 foram baseadas no trabalho: Projeto 
“Brincando com a Luz” na Educação Infantil de Mandaji (2015). 
MANDAJI, Karina Calça. Projeto “Brincando com a Luz” 
na Educação Infantil. Dissertação (Programa de Pós-
Graduação em Educação) – Faculdade de Educação da 
Universidade Estadual de Campinas, SP, 2015.

Ideias para o Ensino Presencial:

• Apresente o vídeo no computador ,ou televisão, para toda 

turma, ou até mesmo realize uma brincadeira no pátio da 

escola. Sonde o que os estudantes já sabem sobre o assunto;

• Realize a atividade do quebra-cabeças em grupo, escurecendo 

a sala de aula. Se desejar a turma poderá ser dividida em 

dois grupos, enquanto um brinca com o quebra-cabeças 

no ambiente escurecido, o outro grupo poderá brincar 

com o quebra-cabeças no corredor, ou no pátio (ambiente 

claro). Não esqueça de pedir auxílio para orientar/cuidar 

dos dois grupos, realizando os mesmos questionamentos.



19

Segunda 
semana
Página 1

Módulo II

Objetivos do encontro:

Reconhecer os 

diferentes tipos 

de fonte de luz.

Objetivos de 

aprendizagem do dia:

Reconhecer o 

conceito/propriedades 

da luz e da sombra.

1º Momento: Brincando com a luz
Disponibilizar um vídeo no grupo de WhatsApp 

da turma contendo a seguinte adivinhação: O que 

é, o que é que posso ver mas não consigo pegar? 

A professora no vídeo dará a dica para que a criança 

vá até o pátio de sua casa procurar a resposta e 

pedirá um áudio/foto mostrando a resposta.

Recursos necessários
• Material de desenho e pintura (folha de papel, giz de cera...);• Ficha com ideias de sombra e tesoura;• Palitos de churrasquinho;• Peças para montagem do teatro de sombras;• Lanterna.

Link do vídeo no YouTube:
https://youtu.be/_2oaWp-vmns

19
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Segunda semana
Página 2

Módulo II

2º Momento: Criando Sombras

Disponibilizar um segundo vídeo no grupo de 

WhatsApp da turma comentando como deve 

ter sido fácil achar a resposta da adivinhação 

e uma breve explicação de como as sombras 

aparecem. No vídeo a professora pedirá 

para que as crianças retornem ao pátio de 

casa e brinquem com sua própria sombra, 

criando formas com o corpo e mãos a serem 

fotografadas e enviadas para o grupo. 

No decorrer do vídeo a professora 

realiza o seguinte questionamento:

• Como devemos nos posicionar para 

que as sombras sejam projetadas?

3º Momento: Teatro de Sombras

Disponibilizar um terceiro e último vídeo no grupo de Whatssap da turma mostrando o passo a passo de como construir o teatro de sombras e seus personagens. No decorrer do vídeo a professora realiza o seguinte questionamento: 
• O que precisamos fazer para que a sombra do personagem seja projetada no palco?

Será pedido áudio e/ou vídeo narrando como foi o processo de construção da atividade.

Link do vídeo no YouTube:https://youtu.be/VcgWrRu5yCw

Link do vídeo no YouTube:

https://youtu.be/AVK9T0dGO4w



Módulo II

Ideias para o Ensino Presencial:
• Realize uma brincadeira orientada no pátio da 

escola, por exemplo, a brincadeira de estátua. 
Ao receber o comando para ficar imóvel os 
alunos deverão fazer uma pose e observar o que 
acontece, no caso a projeção de sua sombra;

• Confeccione os personagens do teatro de sombras a 
partir de recortes de revistas e/ou desenhos livres.

Segunda semana
Página 3

4º Momento: Registro das 
Atividades do Dia

Disponibilizar a seguinte 

mensagem escrita no grupo 

de WhatsApp da turma:

• Turminha, como foi realizar 

as atividades dessa semana?  

Espero que tenham se 
divertido. Gostaria de receber 

um áudio seu, me contando 

as características da luz e 

da sombra (como elas são), 

assim como um lindo desenho 

mostrando as atividades 

realizadas. Mil beijinhos. 

Link do vídeo Conceituando no YouTube:https://youtu.be/CXHzIR_H8tw

Observação:
A atividade do 3º Momento (Teatro de Sombras), foi realizada no trabalho: Projeto “Brincando com a Luz” na Educação Infantil de Mandaji (2015), a qual sofreu algumas alterações para essa Sequência Didática. MANDAJI, Karina Calça. Projeto “Brincando com a Luz” na Educação Infantil. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação) – Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, SP, 2015.

21



Módulo III

Objetivos do encontro:

• Reafirmar conceitos 

já trabalhados;

• Apresentar a 

existência de corpos 

transparentes 

e opacos.

Objetivos de 

aprendizagem do dia:

• Concluir que a luz 

ultrapassa objetos 

transparentes e 

não ultrapassa 

objetos opacos.

1º Momento: Hora da História
Disponibilizar um vídeo (no grupo de WhatsApp da turma), da professora 

contando a história: “Brincadeira de Sombra” de Ana Maria Machado 

e posteriormente realizando os seguintes questionamentos:

• O avô da menina conseguiu explicar por que as sombras aparecem?

• As sombras conseguem nos mostrar o que 

queremos ver (nos modificar)? Por quê?

• Grave um áudio me contando o que achasse da história.

Recursos necessários
• Material de desenho e pintura (folha de papel, giz e lápis coloridos);• Livro: Brincadeira de Sombra / Ana Maria Machado;• Círculos de materiais (opacos e transparentes);• Lanterna.

Link do vídeo no YouTube:https://youtu.be/h3cWV6xSTfk

Terceira 
semana
Página 1
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Terceira semana
Página 2

Módulo III

2º Momento: Criando Sombras

Disponibilizar um segundo vídeo no grupo de 

WhatsApp da turma propondo o desafio de 

criarem diferentes sombras, agora dentro de 

casa com o auxílio da lanterna. Pedindo para 

que as crianças relatem como conseguiram 

fazer para que as sombras aparecessem.  

No decorrer do vídeo a professora 

realiza o seguinte questionamento:

• Será que a luz não consegue ultrapassar 

todos os objetos do mundo? 

3º Momento: Explorando objetos

Disponibilizar um terceiro vídeo no grupo de WhatsApp da turma, orientando as crianças a recortarem as fichas enviadas no kit, obtendo quatro círculos de diferentes materiais.  As crianças deverão falar quais dos círculos elas acreditam que deixará a luz passar e quais a luz será bloqueada. Posteriormente deverão realizar a experiência confirmando ou não suas hipóteses. Eles deverão enviar um áudio ou vídeo comentando a experiência.

Link do vídeo no YouTube:https://youtu.be/PQzii2AYaq8

Link do vídeo no YouTube:

https://youtu.be/Zsf1HZKVHNI
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Módulo III

Ideias para o Ensino Presencial:
• Organize uma grande roda na sala de aula, 

preferencialmente em um tapete, com as crianças 
sentadas, conte a história indicada;

• Escureça a sala de aula e distribua algumas 
lanternas e abajures pela sala. Deixe os estudantes 
explorarem livremente as diferentes fontes de 
luz, realizando suas próprias experiências;

• Disponibilize pela sala diferentes tipos de materiais: 
blocos de encaixe, cartolinas, retalhos de papel 
celofane, plásticos de diversos tipos; peça para que os 
estudantes projetem sombras com esses materiais.

Terceira semana
Página 3

4º Momento: Registro das 
Atividades do Dia

Disponibilizar uma mensagem 

escrita no grupo de WhatsApp 

da turma com os seguintes 

questionamentos e orientações:

• Turminha, espero que tenham 

gostado das atividades. Grave 

um áudio me contando tudo, e 

também faça um lindo desenho 

mostrando os objetos que 

deixam a luz passar e os que 

não deixam. Mil beijinhos. 

Link do vídeo Conceituando no YouTube:https://youtu.be/MLiNezu5-Ts

Observação:
A atividade do 3º Momento (Explorando Objetos), foi realizada no trabalho: Projeto “Brincando com a Luz” na Educação Infantil de Mandaji (2015), a qual sofreu algumas alterações para essa Sequência Didática. MANDAJI, Karina Calça. Projeto “Brincando com a Luz” na Educação 

Infantil. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação) – 
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, SP, 2015.



Produção final

1º Momento: Projetando Imagens
Disponibilizar um vídeo no grupo de WhatsApp da turma 

mostrando o passo a passo da experiência, onde o aluno deverá 

ligar a lanterna e coloca-la dentro da caixa, posteriormente 

o aluno deverá abrir a mesma caixa e novamente colocar a 

lanterna dentro dela e dizer o que aconteceu, explicando 

porque em um momento a luz aparece e no outro não.

Recursos necessários
• Material de desenho e pintura (folha de papel, giz e lápis coloridos);• Caixinha de papel;
• Brinquedos que fiquem em pé, de preferência pequenos;• Fitas/faixas de diferentes materiais.

Quarta semana 
(Módulo IV)
Página 1

Objetivos do encontro:

• Realizar um fechamento 

das atividades da 

Sequência Didática.

Objetivos de aprendizagem do dia:

• Reafirmar o conceito 

de que a luz necessita 

de passagem para 

ser enxergada;

• Reafirmar que a luz se 

propaga em linha reta;

• Reafirmar os conceitos 

de corpos transparentes 

e opacos.
25

Link do vídeo no YouTube:https://youtu.be/h5byho6eCu8
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Quarta semana (Módulo IV)
Página 2

Produção final

2º Momento: Desenhando Sombras

Disponibilizar um segundo vídeo no grupo 

de WhatsApp da turma pedindo para que 

as crianças, no pátio de sua casa ou com 

o auxilio da lanterna, desenhem a sombra 

de alguns brinquedos. A professora pedirá 

no vídeo que eles expliquem como fizeram 

para que as sombras aparecessem.

3º Momento: Pipa de Mão

Disponibilizar um terceiro e último vídeo no grupo de Whatssap da turma questionando as crianças sobre quais fitas/faixas se expostas a luz deixariam a mesma passar. Logo após mostrar o passo a passo para a construção de uma pipa de mão.

Link do vídeo no YouTube:https://youtu.be/PQzii2AYaq8

Link do vídeo no YouTube:

https://youtu.be/Wo1Pn200mU0
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Quarta semana (Módulo IV)
Página 3

Produção final

4º Momento: Registro das Atividades do Dia

Disponibilizar a seguinte mensagem escrita 

no grupo de WhatsApp da turma: 

• Turminha, espero que tenham se divertido 

com o projeto e as últimas atividades... 

Façam um lindo desenho mostrando as 

atividades propostas. Mil beijinhos.

Ideias para o Ensino Presencial:

• Troque as cortinas da sala de aula, use voal, blecaute e algodão. Estimule os estudantes a relatarem o que acontece a cada troca de cortina; • Brinque com óculos de diferentes lentes (transparente, colorida e feita com papel preto), sempre questionando os estudantes quanto as diferenças encontradas;• Monte uma caixa de luz para a turma e explore diferentes materiais, ou então use um retroprojetor;• Oriente o registro diário de todas as propostas, por meio de desenho, realizando uma recapitulação do dia. Instigue os estudantes a pensarem sobre os conceitos trabalhados a partir de diferentes questionamentos. Uma roda de conversa ao fim do turno é sempre uma boa opção.

Links dos vídeos 
Conceituando no YouTube:

https://youtu.be/Hnka4SvIhdY

https://youtu.be/0Tl1sva62oQ
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