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Título: A luz e a formação das sombras 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, trabalharemos com os alunos a relação da luz e as sombras. É espe-

rado que eles compreendam que a luz, seja ela natural ou artificial, ilumina o ambiente em que esta-

mos e que, quando essa luz encontra um objeto que bloqueia a sua passagem, forma-se uma região 

escura – com o formato do objeto – que é chamada de sombra. Vale ressaltar que a sombra compre-

ende todo o espaço escurecido, mas por uma simplificação de linguagem, costumamos chamar de 

sombra a forma projetada sobre um anteparo, como o chão ou uma parede. 

Objetivos de aprendizagem 

• Entender como a sombra é formada. 

• Identificar diversos objetos a partir da sombra formada por eles. 

Objeto de conhecimento 

Movimento do Sol no céu.  

Habilidade 

(EF02CI07) Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao tamanho 

de sua própria sombra e da sombra de diferentes objetos.   

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• É importante que o dia esteja ensolarado. 

• Região da escola bem ensolarada e que tenha alguns objetos como: árvores, bancos, cadeira, 
mesa ou qualquer outro objeto que esteja nesse local ou que você coloque a fim de que os 
alunos observem as sombras formadas por eles. 

Aula 2:  

• Lanterna de médio ou grande porte. 

• Lona ou cortina escura (necessária para escurecer a sala). 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – A luz e a formação das sombras 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

 

No início da aula, organize os alunos em círculo e converse acerca da formação das sombras. 

Informe-os de que as sombras podem ser formadas tanto pela luz natural (luz proveniente do Sol) 

como pela luz artificial (luz proveniente de lâmpadas). Por fim, informe a eles que a sombra é formada 

quando os objetos estão expostos a uma fonte luminosa e que a sombra é a região escura formada 

quando a passagem da luz é bloqueada. 

Em seguida verifique o conhecimento dos alunos acerca da formação das sombras, para isso 

faça perguntas como: 

• Você já reparou na sua sombra? 

• E a sombra dos objetos, você já observou? 

Após essas questões iniciais, leve os alunos para uma região ensolarada da escola e peça para 

que eles observem a sombra formada por diversos objetos.  

Por fim, retorne com os alunos para a sala de aula e faça as seguintes perguntas a eles: 

• É possível identificar o objeto observando somente a sua sombra? 

• A sombra formada será sempre idêntica ao objeto que formou a imagem? 

Acolha todas as respostas dos alunos e anote-as em uma folha sulfite ou cartolina. Essas res-

postas serão importantes para a conclusão desta sequência didática que será feita na próxima aula.  

Aula 2 – Brincando com as sombras 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em semicírculo voltado para a parede em branco. 

Nesta aula, pretende-se que os alunos percebam que algumas vezes a sombra formada não 

representa o objeto que a produziu, para isso você irá projetar na parede a sombra de alguns animais 

formados pelas suas mãos. 

Procedimentos: 

• Para realizar esta atividade, escureça a sala cobrindo as janelas com uma lona ou cortina 
escuras. 
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• Organize os alunos sentados em semicírculos de forma que eles fiquem voltados para uma 
parede em branco (parede na qual será projetada as imagens). 

• Apague as luzes da sala. 

• Com o auxílio de uma lanterna, de médio ou grande porte, projete na parede em branco a 
sombra de alguns animais, utilize as mãos para formar as silhuetas desses animais.  

• A cada sombra formada pergunte aos alunos o que representa aquela imagem. 

Após projetar algumas sombras na parede, pergunte aos alunos se as silhuetas dos animais 

projetados estavam sendo formadas pelo próprio animal. Espera-se que os alunos digam que não, mas 

que foram formadas pelas mãos do professor. 

Nesse momento, retome a resposta da aula anterior sobre se a sombra formada será sempre 

idêntica ao formato do objeto que a projetou. Pergunte a eles se mudariam a resposta e por quê.  

Aferição de aprendizagem 

É imprescindível fazer observações e anotações pessoais para sistematizar as informações 

acerca da aprendizagem dos alunos. Esses dados são importantes para determinar não só como os 

alunos estão compreendendo e construindo os conceitos, mas também como os estão relacionando 

com seus conhecimentos prévios. 

Para sua aferição da aprendizagem, avalie a participação dos alunos durante as atividades 

propostas nesta sequência didática. Para isso, é importante observar as conquistas e aprendizagens 

procedimentais, vinculadas à formação de sombras por objetos. Além disso, avalie os alunos durante 

as atividades propostas e verifique quanto eles assimilaram do conhecimento proposto inicialmente. 

Você poderá também propor a eles itens de autoavaliação que poderão auxiliá-lo no 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos. Na autoavaliação podem constar perguntas como: 

• Como foi a minha participação na atividade? 

• Fui capaz de falar no momento correto? 

• Consegui ouvir meu colega e respeitar suas ideias? 

• Sei reconhecer que nem sempre a sombra representa o objeto que a formou? 

• Colaborei com meus colegas? 
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Questões para auxiliar na aferição  

1. Como é formada a sombra? 

2. A sombra só pode ser formada pela luz natural? 

 

Gabarito das questões 

1. A sombra é formada quando um objeto bloqueia a passagem de luz formando uma região escura. 

2. Não, a sombra pode ser formada quando o objeto bloqueia tanto a luz natural como a luz artificial. 

 

 


