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Vamos viver uma experiência de 
olhar? 
 
I. Pela janela... 
 
O convite é para olhar a natureza ao 
seu entorno e tudo mais que tem e 
que você pode ver pela sua janela. 
 
1.O que você consegue ver? 
 
2. O que mais te chamou a atenção 
Qual o nome disso? Se não souber o 
nome, invente um... 
 
3. Escreva num papel o nome disso 
que viu. Mesmo se você for muito 
pequenininho, não tem problema, 
escreva do seu jeitinho. Do jeito que 
você pensa que é. Ah! Não vale pedir 
para nenhum adulto escrever para 
você, certo? 
 

 
 

Como é bom dar vazão a nossa 
imaginação!  
Vamos começar? 
 
II. As sombras. 
 
Vocês sabiam que quando a gente 
fica contra a luz produzimos 
sombras?  
O convite é para observar as 
sombras. 
 

 
 

1.Perceba, na sua casa, como as 
sombras se formam ao longo do dia. 
Pode escolher observar somente a 
sombra de um objeto, sem mudá-lo 
de lugar, ou de uma parte da casa.  
Faça observações pela manhã, 
durante a tarde e à noite.  
 
2.O que as sombras de cada período 
te contam? 

O desenho é uma das linguagens 
expressivas que as crianças adoram. 
O desenhar passa por um processo 
de permanente evolução. Os 
desenhos de observação ajudam as 
crianças a desenvolver sua inata 
capacidade de observar, 
contemplar, analisar e sentir cores, 
texturas, formas, diferenças e 
semelhanças, pois promovem um 
refinamento dessas atitudes. 
Situações dessa natureza, 
contextualizadas e com sentido para 
as crianças, ampliam sua capacidade 
expressiva e sua possibilidade de ver 
o mundo de forma sensível e atenta. 
 
III. Desenho de observação. 
 
A proposta é um convite para que as 
crianças observem e apreciem 
elementos naturais. Para isso, caso 
não haja área verde em sua casa, 
tente recolher em algum lugar, 
elementos da natureza, como 
folhas, gravetos e flores. 
 

1.Converse com as crianças a 

respeito das observações que fazem 
da natureza, se já observaram com 

Já deu para sentir que amamos 
atividades criativas que conseguem 
reunir arte e ciências, certo? 
Principalmente porque esse tipo de 
atividade tem a capacidade de 
despertar a curiosidade para a 
aprendizagem acontecer. Então, 
vamos lá! 
 
IV. Encontre animais. 
 
Essa experiência você pode fazer 
olhando pela janela ou vasculhando 
sua casa! Será bem divertido. Você 
deverá encontrar animais! Mas não 
precisam ser animais grandões... 
Pode ser pequenos insetos. . Mas 
cuidado! Não é para mexer, é só 
para olhar. Se quiser, pode pedir a 
um adulto para te ajudar. 
 

 
 
1.Primeiro, você vai observar bem: 
quantas patas tem? Tem asas? Tem 

O convite de hoje é escutar os sons! 
 
V. Sons do dia-a-dia. 
 
Escolha dois (ou mais) momentos do 
dia para ir a uma janela da sua casa 
e escutar os sons a sua volta. O 
adulto pode incentivar fazendo 
perguntas sobre o que a criança está 
ouvindo. 
 
1. O que você escuta? Tem sons da 
cidade? Sons de pássaros? Sons de 
vento? Sons de água? 
2. Perceba de onde vem cada som. 
Está perto? Está longe? 
 

 
 

https://www.tempojunto.com/2018/06/26/estimular-o-gosto-pela-ciencia/
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4. Agora, tente lembrar de como é o 
que você viu e desenhe, pode ser 
bem colorido ou usar uma única cor, 
você quem escolhe! 
 
5. Não esqueça de assinar a sua obra 
de arte! 
Então coloque seu nome, do seu 
jeitinho!!!! 
Mas agora, até vale uma ajudinha 
de um adulto! Rsrsrs 
 

 

Converse com um adulto sobre o 
que observou. 
 

 
 

3. Invente uma história usando as 
sombras e conte para sua família! 

 
4. Se quiser, você também pode 
desenhar o que observou.  
 
 
Inspirado no Instagram @sercriancaenatural 

 

atenção algumas partes das plantas 
e o que encontram de interessante 
ao observar árvores, flores, folhas, 
terra, raízes. Interaja com as 
crianças ouvindo seus relatos e 
experiências e compartilhe com elas 

as suas também.  
 
2.Escolha um elemento, por 
exemplo as flores, e posicione-as na 
mesa (ou chão) para a fácil 
observação da criança. 
 

 
 

3. Colocar na mesa lápis de cor ou giz 
de cera ou tinta nas cores 
correspondentes ao elemento 
observado (na foto é o rosa (e  
verde, por causa do caule). Se as 

antenas? Como é seu corpo, tem 
penas, pele, escamas? 
O adulto que estiver acompanhando 
a proposta, pode aproveitar para 
chamar atenção para os detalhes e 
contar qual é o nome deles. 
 
2. Agora, você pode tentar 
fotografar esses bichinhos, se for 
possível. 

 
3. Quais insetos você encontrou? 
Escolha alguns para desenhar. 
Depois, escreva o nome deles. 
Lembre-se: o importante é desenhar 
e escrever do seu jeitinho. Não 
precisa copiar de nenhum lugar.  

 

 
 
 
Inspirado no Instagram @sercriancaenatural 
 

Peça que a cada experiência a 
criança conte o que ouviu, se 
percebeu sons diferentes nos dois 
momentos. Converse sobre os 
possíveis motivos dessas diferenças 
(obras? Horários de maior 
movimentação de pessoas ou 
carros? Etc.).  
 
3. Peça para a criança imitar os sons 
que ouviu e tente adivinhar.  
 
 
Inspirado no Instagram @sercriancaenatural 
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flores (ou qualquer outro elemento) 
tiverem tons diferentes, como por 
exemplo, verde claro e escuro, 
coloque também essas nuances para 
que a criança possa explorar. 

 
O desenho de observação precisa 
ser entendido pelo adulto não como 
cópia da realidade, mas uma forma 
de compreensão e expressão 
autônoma da realidade observada 
pela criança. 
 

 

 

Inspirado no Instagram @ateliecarambola 

 


