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Atividade| Título: Pequenos Artistas | "O Conto nas Sombras "  
Competências a desenvolver: 
Por meio de brincadeiras as crianças constroem e reconstroem noções que as ajudam na compreensão do mundo, favorecendo com isso o levantamento e 
o confronto de hipóteses e a aproximação com os conhecimentos socialmente construídos por meio da interação com os outros, com os objetos e diversos 
fenómenos da natureza e os produzidos pelo homem. O trabalho teve como intenção oferecer às crianças experiências diversas por meio de brincadeiras 
com o tema luz e sombra, como o teatro de sombras. Luzes e sombras têm realmente sua poesia. Oscilantes, mais ou menos intensas, elas brincam, 
sugerem formas, movimentos e até mesmo sensações. Há muito, esse contraste tem sido utilizado para encantar, sentir e fazer sonhar. 
Promove a consciência e domínio do corpo através da exploração da motricidade fina; o bem-estar emocional através da estimulação sensorial e a 
sensibilidade estética e artística através da exploração das formas. 

Descrição: 
Mostrar o teatro e contar a história na caixa de luz. Contar a história, dar maior destaque aos efeitos e contrastes de luz/sombra, cores e outros detalhes 
enriquecedores, corte no final. Mostrar com detalhe as sombras e adereços, folhas de cores (acetatos e papel celofane e outros), possibilidades de teatros 
feitos com caixas de cartão e papel. 
Materiais a utilizar: caixa de plástico, caixas de cereais, cola, tesoura, revistas, papel A3 ou A4, folhas de celofane, um candeeiro ou luz portátil (luz de 
telemóvel, por exemplo). Podem partir de uma história que gostem e desenhar os personagens ou figuras que querem utilizar, recortar e colar; com 
palhinhas de papel, fazer as varas para agarrar as figuras; podem compor um cenário com brinquedos ou pormenores que achem engraçados. 
Outra opção será utilizar figuras geométricas simples. Criar uma história e explorar os efeitos de luz produzidos. Agora, que temos personagens e teatro 
para um verdadeiro espetáculo, colocamos a luz dentro da caixa ou atrás do nosso teatro de cartão, reunimos toda a família e damos início à 
apresentação.” 

Duração: 5 minutos (resultado final) 

Materiais necessários para atividade em família:  
Caixa de plástico de arrumação transparente/opaca, caixa de cartão canelado ou semelhante, caixas de cereais vazias, revista ou jornal velho, folhas de 
celofane, folhas brancas grandes ou tecido branco (t-shirt velha branca), cola e tesoura, luz portátil (candeeiro, lanterna ou telemóvel). 

 


